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ค�าน�า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ 
ท�าหน้าที่คุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และมีภารกิจที่เพ่ิมขึ้นโดยบัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนญูสามารถตรวจสอบเงือ่นไขการตราพระราชก�าหนดได้ และท�าหน้าทีคุ่ม้ครองและ 
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย โดยประชาชนมีสิทธิยื่นฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 
ทั้งนี้ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
หน่วยงานของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่เป็นอิสระ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษา รวบรวมข้อมูล ค�าสั่ง และ
ค�าวินิจฉัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษา
วิจัยและเผยแพร่กิจการต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส�านักงาน 
ศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บญัญตัใิห้ส�านักงานศาลรฐัธรรมนูญ จัดท�ารายงานประจ�าปี 
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ได้ทราบ

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้รวบรวมและประมวลผลการด�าเนินงาน 
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อรายงานต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานดังกล่าวให้ประชาชน 
ได้รับทราบและน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

	 ศาลรัฐธรรมนูญ



สารบัญ

เรื่อง	 	 	 	 	 หน้า
ค�าน�า	 	 	 	 	 ๕

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ๘	-	๑๕

ส่วนที่	๑	:	โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่	 ๑๗	-	๔๗	

	 ๑.	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ๑๙

  ๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๒ อ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

	 ๒.	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ๔๔

  ๒.๑ อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๒ พันธกิจของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๓ โครงสร้างส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๔ อัตราก�าลังของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่	๒	:	ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	 ๔๙	-	๑๘๗

	 ๑.	 ด้านการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 ๕๑

  ๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดี ๕๑

   ๑.๑.๑ บทบาทด้านการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ

   ๑.๑.๒ บทบาทด้านการตรวจสอบการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี

   ๑.๑.๓ บทบาทด้านการตรวจสอบมติของพรรคการเมือง

   ๑.๑.๔ บทบาทด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัต ิ
    ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

  ๑.๒ จ�านวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ๕๔

   ๑.๒.๑ คดีที่รับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

   ๑.๒.๒ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ

   ๑.๒.๓ เรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๓ ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ๕๕

  ๑.๔ ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ๑๒๐

   ๑.๔.๑ คดีที่ประชาชนใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง

   ๑.๔.๒ คดีที่มีการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย



เรื่อง	 	 	 	 	 หน้า
	 ๒.	 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการวินิจฉัยคดี	 ๑๘๐ 
	 	 ของศาลรัฐธรรมนูญ	

	 ๓.	 ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย	 ๑๘๐

  ๓.๑ การสร้างองค์ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

  ๓.๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
   ของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

	 ๔.	 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล	 ๑๘๑

  ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและวิชาการ

  ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย

  ๔.๓ การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร

  ๔.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

	 ๕.	 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศ	 ๑๘๕ 
	 	 และต่างประเทศ	

  ๕.๑ การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ

  ๕.๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ

  ๕.๓ การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

ส่วนที่	๓	:	การมีส่วนร่วมในพระราชพิธี	รัฐพิธี	และกิจกรรมส�าคัญของประเทศ	 ๑๘๙	-	๒๑๕

	 ๑.	 โครงการและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาส 
	 	 พระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	 ๑๙๑

	 ๒.	 การมส่ีวนร่วมในพระราชพธีิ	รฐัพธิ	ีและกจิกรรมส�าคญัของประเทศ	 ๑๙๒

  ๒.๑ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระบวรพุทธศาสนา

  ๒.๒ พระราชพิธีและรัฐพิธีที่ทรงบ�าเพ็ญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ 
   สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงมีพระคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน

  ๒.๓ พระราชพิธีที่ทรงบ�าเพ็ญเพื่อความไพบูลย์ และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

  ๒.๔ การถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่าง ๆ

	 ๓.	 ภาพกจิกรรม		 ๑๙๖

ส่วนที่	๔	:	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	 ๒๑๗	-	๒๓๐

  - งบแสดงฐานะการเงิน

  - งบรายได้และค่าใช้จ่าย

  - งบกระแสเงินสด



นายจรัญ ภักดธีนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต์ สร้อยพสิุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(วนัท่ี ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๔ - ปัจจบุนั)

นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(วนัท่ี ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๑ - ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔)

นายนุรักษ์ มาประณตี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลมิพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อนิทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นติมินตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

8

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายปัญญา อุดชาชน
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสนทิ จรอนันต์
ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางพรทภิา ไสวสุวรรณวงศ์
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

9

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



นายนภดล ช. สรพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นายสาโรช โชตพิันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นายพมิล ธรรมพทิักษ์พงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นางจรยิา อัศวรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดแีละวชิาการ

10

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



นางจนิตนาพร คงธเนศ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นางวภิาวรรณ หะวานนท์
ผู้อ�านวยการส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาววราภรณ์ อมราพทิักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎหมาย

11

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



นายสุทธริักษ์ ทรงศวิไิล
ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยกิจการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญเสรมิ นาคสาร
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประสานงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศและ 
วิเทศสัมพันธ์ รักษาการในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล

นายธรีพงษ์ ธติธิางกูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากร 

และระเบียบ

นางอัจฉรยีา อนันตพงศ์
ผู้อ�านวยการส่วนการคลังและพัสดุ

นายธนวนิท์ ณ เชยีงใหม่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ 

รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์

ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส�านักอ�านวยกจิการศาลรัฐธรรมนูญ

12

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์เทคโนโลยแีละข้อมูลสารสนเทศ

นายชาญฉกรรจ์ วรีะขจร
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ

นางนันท์นภัส ปัญญวานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ 

ช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส่วนสารนิเทศ

นางสาวกฤตยิา อัตถากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ 

รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ 

และข้อมูลสารสนเทศ

นายเฉลมิวุฒ ิรัตนารังสรรค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ 

รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายและแผน
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นางสาววนดิา ไชยชเนตรตี
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๗

นายกมล โสตถโิภคา
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๔

นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๑

นายกาญจน์ วรกุล
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๘

นายส�าราญ นาบุตร
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๕

ว่าที่เรอืตร ีดเิรก สุขสว่าง
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๒

นายสทิธพิร เศาภายน
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๖

พันโท ภาคภูม ิศลิารัตน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๓

ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานคด ี๑ - ๘
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นางฉัตรแก้ว เลศิไพฑูรย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสัมมนา 

และเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ

นายชัยวทิย์ เดชมโนไพบูลย์
ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายและแผน 

รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

รัฐธรรมนูญ

นายมนตร ีกนกวารี
ผู้อ�านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

นายบุญเสรมิ นาคสาร
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประสานงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศและ 
วิเทศสัมพันธ์ รักษาการในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล

ผู้บรหิารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถาบันรัฐธรรมนูญศกึษา
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โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่๑ส่	ว	น	ที่





โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่

๑.	 ศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มี 
ศาลรฐัธรรมนญูเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย โดยมสีถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมา
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง 
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓  
เมือ่วนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ และได้มกีารจดัตัง้ศาลรฐัธรรมนญูขึน้ใหม่อกีครัง้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑.๑	 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเป็น ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา

๑.๑.๑	 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑)	ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ

จ�านวน ๓ คน

(๒)	ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่ งได ้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�านวน ๒ คน

(๓)	ผู ้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร ์
อย่างแท้้จริง จ�านวน ๒ คน

(๔)	ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์์	รัฐประศาสนศาสตร์์	หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้้จริง จ�านวน ๒ คน

ในกรณีท่ีไม่่มีผู้้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้้รับเลือกเป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้้ที่ประชุมใหญ่่ศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญ่่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่่กรณี 
เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่่มีลักษณะต้องห้ามของการด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่
รฐัธรรมนญูก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๐๕ และมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ทางด้านนิติศาสตร์์ทีเ่หมาะสมจะปฏบิติัหน้าที่
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
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*	 -	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	จำานวน	๙	คน	ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

	 -	 ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ	และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

	 -	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	๙	ปี	นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังและดำารงตำาแหน่ง 

	 	 ได้เพียงวาระเดียว

**	-	 คณะกรรมการสรรหา	จำานวน	๕	คน	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 ประธานศาลฎีกา

	 	 ๒.	 ประธานศาลปกครองสูงสุด

	 	 ๓.	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

	 	 ๔.	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

	 	 ๕.	ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	๑	คน

พระมหากษัตริย ์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ*

ประธานวุฒิสภา 
น�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
เลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา 

จ�านวน	๓	คน

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

จ�านวน	๒	คน

คณะกรรมการสรรหา** 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ท�าหน้าที่สรรหาและ 
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สาขานิติศาสตร ์
จ�านวน	๒	คน	และ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
สาขารัฐศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร ์
หรือสังคมศาสตร์อื่น 

จ�านวน	๒	คน

วุฒิสภารับทราบ
วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ 
บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.๑.๒	 กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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๑.๒	 อ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ได้ก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจหน้าที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และอ�านาจหน้าที่อื่น ดังนี้

๑.๒.๑	 การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการประชุม 
ของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

๑)	 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร ่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ	(มาตรา ๑๔๑)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้แตกต่างจากการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติท่ัวไป คือ ก่อนที่จะน�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึน 
ทูลเกล้้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญก�าหนดเป็นบทบังคับว่า 
ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้้วยรัฐธรรมนูญก่อน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับ คือ

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง

(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๘) พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

๒)	 การพจิารณาวนิจิฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบญัญัติ	(มาตรา ๑๕๔)
ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�าขึ้น 

ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์์ิทรงลงพระปรมาภไิธย หรือร่างพระราชบญัญติัใดทีรั่ฐสภาลงมติ
ยนืยนัและก่อนทีน่ายกรฐัมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญตัดิงักล่าวขึน้ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายอกีครัง้หนึง่นัน้ ถ้า
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(๑) สมาชิกสภาผู้ ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ี หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา  
แล้วแต่่กรณี แล้วให้้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

(๒) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร ่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง	 
ต่อรัฐธรรมนูญนี้	หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ ให้ส่งความเห็น
เช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ 
โดยไม่ชักช้า

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร ่างพระราชบัญญัตินั้นมีข ้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญ 
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับ

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร ่างพระราชบัญญัตินั้นมีข ้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญนี้แต่ไม่เป็นสาระส�าคัญ ให้เฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ส่วนร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนั้นยังสามารถประกาศใช้บังคับได้

๓)	 การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือ 
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)

ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง 
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ว่ามข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู
หรือไม่ โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของทั้งสองสภา

๔)	 การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติว่ามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน 
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่	(มาตรา ๑๔๙)

รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติว ่าต้องเริ่มต้นเสนอให ้
สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาก่อน เมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบแล้วจึงเสนอร่างพระราชบญัญติันัน้ต่อไปยงัวฒุสิภา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรถือว่า
วุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและต้องส่งกลับคืนให้สภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแก้ไข 
เพิม่เตมิร่างพระราชบัญญตันัิน้ แต่สภาผูแ้ทนราษฎรไม่เหน็ด้วยกบัการแก้ไข และต่อมาได้มกีารตัง้คณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีเช่นนี้
ถอืว่ามกีารยบัยัง้ร่างพระราชบญัญตันิัน้ไว้ก่อน และระหว่างท่ีมกีารยบัยัง้ร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวนี ้สภาผู้แทน
ราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว (เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัต ิ
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เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งสภาผู ้แทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที) ดังน้ัน ในระหว่างที่มีการยับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติไว้นี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้

ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้
พจิารณานัน้ เป็นร่างพระราชบัญญตัท่ีิมหีลกัการอย่างเดียวกนัหรอืคล้ายกนักบัหลกัการของร่างพระราชบญัญตัทิี่
ต้องยบัยัง้ไว้ ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรือประธานวฒุสิภาส่งร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

๑.๒.๒	 การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช ้
บังคับแล้ว

กรณีที่พระราชบัญญัติได้ประกาศใช้บังคับแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติของ 
กฎหมายนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มีการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภา 
ให้ความเหน็ชอบแล้วมใิห้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูโดยก�าหนดให้มช่ีองทางการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา
วินิจฉัยได้ ๔ กรณี คือ

๑)	 การพจิารณาวนิจิฉัยว่าบทบญัญัติแห่งกฎหมายทีศ่าลจะใช้บงัคบัแก่คดีขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	(มาตรา ๒๑๑)

การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีศ่าลจะใช้บังคับ
แก่คดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาล
เห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์-จ�าเลย หรือผู้ฟ้อง-ผู้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้นโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
ให้ศาลส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้ง 
ต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ (ในกรณนีีศ้าลสามารถพิจารณาต่อไปได้แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชัว่คราวจนกว่า
จะมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี้ หมายถึง 
กฎหมายในระดบัพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองคก์รทีใ่ชอ้�านาจนิตบิัญญตัิหรอืรัฐสภา หรอืกฎหมายที่ใช้บงัคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�าหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น

๒)	 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ	(มาตรา ๒๔๕)

การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ 
ให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อนเหมอืนกบักรณี
ตาม ๑) การเสนอเรื่องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยหลักการแล้วเป็นกรณี
ที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
มีปัญหาเก่ียวกับความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการร้องเรียน
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ส�าหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พจิารณาน้ัน มคีวามหมายเดยีวกบับทบัญญตัแิห่งกฎหมายตาม ๑) ซึง่หมายถงึ กฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ 
ซ่ึงตราขึ้นโดยองค์กรท่ีใช้อ�านาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น  
พระราชก�าหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น

๓)	 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้เสนอ	(มาตรา ๒๕๗)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลรฐัธรรมนญู ในกรณทีีเ่หน็ชอบตามทีม่ผีูร้้องเรยีนว่า บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินษุยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ท่ีบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�าหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วตาม ๑) และ ๒) กล่าวคือเป็นกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติซ่ึงตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�านาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น 
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�าหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น

๔)	 การพจิารณาวนิจิฉยัค�าร้องของบคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพเพือ่มคี�าวนิจิฉยัว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	(มาตรา ๒๑๒)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
บัญญตัใิห้บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูนีรั้บรองไว้้มสิีทธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ต้องเป็นกรณีที่
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�าร้องให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลให้ศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น 
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัยได้

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเป็นไปตาม “ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึ่งตามข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ก�าหนดว่า

“ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้อง 
ต่อศาลเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้

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

“ข้อ ๒๒ การยืน่ค�าร้องของบคุคลตามข้อ ๒๑ นอกจากต้องด�าเนนิการตามข้อ ๑๘ แล้ว 
ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย”
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ผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่อง
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(๒) บุคคลนั้นต้องยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่า บทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ

(๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว

การใช้สทิธขิองบคุคลในการยืน่ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญู ต้องเป็นกรณทีีไ่ม่อาจใช้สทิธ ิ
โดยวิธีการอื่นได้แล้ว หมายความว่า หากบุคคลใดสามารถใช้สิทธิทางศาลตาม ๑) หรือสามารถใช้สิทธิโดย 
การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตาม ๒) หรือสามารถใช้สิทธิโดยการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตาม ๓) ได้ บุคคลนั้นจะต้องใช้สิทธิตามช่องทางนั้นก่อน เมื่อไม่สามารถใช้สิทธิตามช่องทางนั้นได้แล้ว  
จึงจะมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๒.๓	 การวนิจิฉยัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของเงือ่นไขการตราพระราชก�าหนด	(มาตรา ๑๘๔)
การตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญได้ก�าหนด 

เงื่อนไขไว้ ดังนี้

๑) ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

๒) การตราพระราชก�าหนดตาม ๑) ให้กระท�าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

เมื่อพระราชก�าหนดมีผลใช้บังคับแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�าหนดนั้น 
ต่อรฐัสภา เพ่ือให้รฐัสภาพจิารณาอนุมัตหิรอืไม่่อนมุตัพิระราชก�าหนดนัน้ต่อไป และในระหว่างทีส่ภาผู้แ้ทนราษฎร
หรือวุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชก�าหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา 
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ๑) หรือ ๒) และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

๑.๒.๔	 การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือกรรมาธิการ	กระท�าการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย	หรือไม่	(มาตรา ๑๖๘)

รัฐธรรมนูญก�าหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน 
งบประมาณรายจ่าย ว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิาร มส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรอืไม่  
โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
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สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิาร มส่ีวนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในการใช้งบประมาณ 
รายจ่าย จะท�าให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�าดังกล่าวสิ้นผลไป

๑.๒.๕	 การวนิจิฉยัปัญหาความขดัแย้งเก่ียวกับอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	(มาตรา ๒๑๔)

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญติัให้ “องค์กรตามรัฐธรรมนญู” 
มี ๒ ประเภท ดังนี้

๑)	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๒)	 องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปัญหาความขดัแย้งเกีย่วกับอ�านาจหน้าทีท่ีจ่ะเสนอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
ได้นัน้ ต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งเกีย่วกับอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองค์กรตามรฐัธรรมนญู 
และต้องเป็นความขดัแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ตัง้แต่สององค์กรขึน้ไปเท่านัน้ มใิช่กรณกีารมปัีญหาเกีย่วกบัอ�านาจ
หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งว่ามีอ�านาจกระท�าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่

๑.๒.๖	 การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง	 การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง 
โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๑)	 การวนิจิฉยัมตหิรอืข้อบงัคบัของพรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะและการปฏบิติัหน้าท่ี
ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามรฐัธรรมนญู	หรอืขดัหรอืแย้งกบัหลกัการพืน้ฐานแห่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	หรือไม่	(มาตรา ๖๕)

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิก
พรรคการเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัตหิน้าท่ีของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรฐัธรรมนญูหรือไม่ อนัเป็นการคุม้ครองสมาชกิสภา
ผู้แทนราษฎรซ่ึงเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยเหนือประโยชน์ของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่

ส�าหรับการพิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแย้งกับ 
หลกัการพ้ืนฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุหรอืไม่นัน้ เป็นการ
คุ้มครองสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่ส�าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือการก�าหนด 
ข้อบงัคับของพรรคการเมอืงจงึต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัหลกัการพืน้ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี 
พระมหากษัตริย์์ทรงเป็นประมุข

26

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



๒)	 การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองมีมติให้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	(มาตรา ๑๐๖ (๗))

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรท่ีถูกพรรคการเมืองมีมติให้พ ้นจากการเป็นสมาชิก 
ของพรรคการเมอืง (ซึง่มผีลให้ต้องสิน้สดุการเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรด้วย) มสีทิธอิทุธรณ์ต่อศาลรฐัธรรมนญู 
เพื่อคัดค้านว่ามติของพรรคการเมืองดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงถือว่าเป็นการคุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที ่
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย

๓)	 การพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทาง 
การเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	(มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)

ผู้ที่ทราบว่าบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระท�าการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระท�าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจ 
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มีสิทธิเสนอเรื่อง 
ให้อยัการสงูสดุตรวจสอบข้อเท็จจรงิและยืน่ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่การให้เลกิการกระท�าเช่นว่านัน้  
หรืออาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗  
ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อปกป้องคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยก�าหนดให้ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจส่ังเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ตลอดจนหวัหน้าพรรคการเมอืง
หรอืกรรมการบรหิารของพรรคการเมืองท่ีมส่ีวนรู้เ้หน็หรอืปล่อยปละละเลยให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้กระท�าการฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้้มาซึง่สมาชิกวฒิุสภา 
หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และให้ถือว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นกระท�าการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้้ในรัฐธรรมนูญนี้

๑.๒.๗	 การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา	 รัฐมนตรี	 และกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๑)	 การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
(มาตรา ๙๑)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจ
วินิจฉัย กรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๐๖)

(๑) ลาออก

(๒) ขาดคุณสมบัติของผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
(มาตรา ๑๐๑)

(๓) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(มาตรา ๑๐๒)
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(๔) กระท�าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖)

(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก  
ในกรณีเช ่นนี้  ให้ถือว ่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว ้นแต่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดค้าน 
ว่ามติดังกล่าวจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ถ้า 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามอุทธรณ์ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที ่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามอุทธรณ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

(๖) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่ง 
ยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจาก
วันที่ครบก�าหนดหกสิบวันนั้น

(๗) ขาดประชุมเกินจ�านวนหน่ึงในส่ีของจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีก�าหนด
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

(๘) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอ 
การลงโทษในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจ
วินิจฉัยกรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๑๙)

(๑) ลาออก

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิ 
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๕)

(๓) เป็นรัฐมนตรี เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองอื่น หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู หรอืกระท�าการอนัเป็นการขดักันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๒๖๕  
หรือมาตรา ๒๖๖)

(๔) ขาดประชุมเกินจ�านวนหน่ึงในส่ีของจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีก�าหนด
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา

(๕) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
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ในกรณีมีเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิท้ังหมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภา มสีทิธเิข้าชือ่ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่น 
เป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้องส่งค�าร้องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒสิภาคนใดคนหนึง่สิน้สดุลงเพราะเหตดุงักล่าว ให้ส่งเรือ่งไปยงัประธานแห่งสภาทีผู่น้ัน้ 
เป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

๒)	 การวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่	(มาตรา ๑๘๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจ

วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว กรณีมีเหตุดังต่อไปนี้

(๑) ลาออก

(๒) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ  
เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๔)

(๔) กระท�าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือกระท�าการต้องห้าม 
ในการเป็นหุน้ส่วน หรอืผูถ้อืหุน้ หรอืคงไว้ซึง่ความเป็นหุน้ส่วน หรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั (มาตรา ๒๖๗  
มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙)

(๕) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในกรณีที่นายกรัฐมนตรีด�ารง
ต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปี (มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่)

ในกรณีมีเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ 
ค�าร้องส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือหากคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย

๓)	 การวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่	
(มาตรา ๒๓๓)

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน  
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ 
ประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหน่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระท�าการ 
อันต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดตามมาตรา ๒๓๐ และให้ประธานรัฐสภาส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม หรือการกระท�าอันต้องห้ามของกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากต�าแหน่งมีดังนี้

29

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



(๑) ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) ต้องส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

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

(๔) ต้องไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๕) ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า

(๖) ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ

(๗) ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การท่ีด�าเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

(๘) ต้องไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

๑.๒.๘	 การวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนหรือไม	่ 
(มาตรา ๑๙๐)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
ที่บัญญัติให้อ�านาจกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดท่ีฝ่ายบริหาร 
ท�าความตกลงกบันานาประเทศหรอืกบัองค์์การระหว่างประเทศ ต้องได้รับความเหน็ชอบของรัฐสภาก่อนหรือไม่ 
หนังสือสัญญาดังกล่าวได้แก่

๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย

๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

๓) หนงัสือสญัญาทีจ่ะต้องออกพระราชบัญญตัเิพือ่ให้้การเป็นไปตามหนงัสอืสญัญา

๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง

๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยส�าคัญ

หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน  
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าหนังสือสัญญาใด 
เป็นหนงัสอืสญัญาท่ีต้องได้รบัความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน ให้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒสิภา  
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดว่า หนังสือสัญญาดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่
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๑.๒.๙	 การวนิจิฉยัตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐
อ�านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๘ ประการดังนี้

๑)	 การวินิจฉัยชี้ขาดค�าสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมือง	(มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔)

ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

๒)	 การวินิจฉัยชี้ขาดค�าส่ังของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม ่รับจดแจ้งการ
เปล่ียนแปลงนโยบายพรรคการเมอืง	ข้อบงัคบัพรรคการเมอืง	การเปลีย่นแปลงชือ่	อาชพี	ทีอ่ยูแ่ละลายมือช่ือ 
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมือง	 หรือการเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง	(มาตรา ๔๑)

หัวหน้าพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก การขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง 
กรณีที่สอง การขอเปลี่ยนแปลงช่ือ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้ง 
ไว้กับนายทะเบียน และกรณีที่สาม การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
ในกรณเีช่นว่านี ้หวัหน้าพรรคการเมอืงดงักล่าวอาจยืน่ค�าร้องคัดค้านค�าสัง่ของนายทะเบยีนต่อศาลรฐัธรรมนญูได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น

๓)	 การวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ	หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(มาตรา ๓๓)

สมาชกิพรรคการเมอืง ซ่ึงเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสีข่อง
จ�านวนสมาชกิซ่ึงเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมอืงจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของ
จ�านวนกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืสมาชกิพรรคการเมอืง จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน เหน็ว่ามตหิรอื
ข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

อ�านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองที ่
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการ 
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ นี้ เป็นบทบัญญัติที่ขยายรายละเอียด 
ของอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕
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๔)	 การวินิจฉัยชี้ขาดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองที่ด�ารงต�าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	(มาตรา ๒๐ (๔))

สมาชิกพรรคการเมืองท่ีด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดถูกพรรคการเมือง
ท่ีตนเป็นสมาชิกมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรคการเมืองเพราะกระท�าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพรรคการเมือง
มีมติ เพื่อคัดค้านว่ามติดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อ�านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยช้ีขาดสมาชิกภาพของสมาชิก
พรรคการเมืองท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ นี ้เป็นบทบญัญตัทิีข่ยายรายละเอียดของอ�านาจหน้าทีข่องศาลรฐัธรรมนญู 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)

๕)	 การวินิจฉัยให้หัวหน้าพรรคการเมือง	 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง	 หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมอืง	ระงบัหรอืจัดการแก้ไขการกระท�าใดๆ	อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมอืง
หรือข้อบังคับพรรคการเมือง	หรือให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือ
บางคนออกจากต�าแหน่ง (มาตรา ๓๑)

เมื่อปรากฏว่าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดให้พรรคการเมืองกระท�าการใด ๆ ฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมืองหรือ 
ข้อบังคับพรรคการเมือง นายทะเบียนมีอ�านาจเตือนเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�านั้นภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนก�าหนด

ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้มีอ�านาจยืน่ค�าร้องเพือ่ให้ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่ให้ระงบัหรอืจดัการแก้ไขการกระท�าดงักล่าว หรอืให้
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากต�าแหน่งได้

๖)	 การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑)
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดต้ัง
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นไม่ด�าเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีท่ีอยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศก�าหนด 
และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

(๒) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 
สองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
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(๓) มีจ�านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี

(๔) ไม่มกีารเรยีกประชมุใหญ่พรรคการเมอืง หรอืไม่มกีารด�าเนนิกิจกรรมใดทางการเมอืง  
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุดังกล่าว  
ให้นายทะเบียนด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง ให้ 
นายทะเบยีนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศในราชกจิจานเุบกษาว่าพรรคการเมอืงนัน้ 
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองท่ีถูกประกาศว่าส้ินสภาพ เห็นว่าการประกาศ 
ของนายทะเบียนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค�าส่ัง 
เลิกการประกาศได้

๗)	 การวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง	(มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)
การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
พรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ และกรณีเกี่ยวกับการกระท�าของพรรคการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อการปกครอง
หรือความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔

เหตขุองการยบุพรรคการเมอืง กรณกีารบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓  
มีดังนี้

(๑) กรณทีีพ่รรคการเมอืงมเีหตุต้องเลกิตามข้อบังคบัพรรคการเมอืง แต่พรรคการเมอืงน้ัน 
ยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่

(๒) กรณีท่ีพรรคการเมืองใดไม่จัดท�ารายงานการด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง)

(๓) กรณีที่พรรคการเมืองไม่จัดท�ารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง 
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง 
ตามค�าร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
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เหตุของการยุบพรรคการเมือง กรณีการกระท�าของพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อการ
ปกครองและความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้

(๑) กระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป 
ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�าการตามท่ีรัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�าเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งอ�านาจโดยวิธีการดังกล่าว

(๒) กระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา หรอืระเบยีบหรอืประกาศของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง  
ซึ่งมีผลท�าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(๓) กระท�าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

(๔) กระท�าการอนัอาจเป็นภยัต่อความมัน่คงของรฐัทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 
หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ

(๕) กระท�าการฝ่าฝืนโดยรับบุคคลผู ้ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกหรือด�ารง 
ต�าแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมอืง หรอืยอมให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ประโยชน์ของพรรคการเมอืง (มาตรา ๒๑)  
กระท�าการฝ่าฝืนโดยช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๔๓) กระท�าการฝ่าฝืนโดย
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) กระท�าการฝ่าฝืน 
โดยรับบริจาคจากผู ้ใดเพื่อกระท�าการหรือสนับสนุนการกระท�าอันเป็นการบ่อนท�าลายความมั่นคงของ 
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินหรือกระท�าการอันเป็นการก่อกวนหรือ
คกุคามความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืกระท�าการอนัเป็นการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ
ของประเทศ (มาตรา ๖๖) กระท�าการฝ่าฝืนโดยรบับรจิาคเพือ่ด�าเนนิกจิการของพรรคการเมอืงจากบคุคล องค์การ 
หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติห้ามไว้ หรือ
ตามที่ก�าหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๖๙) กระท�าการฝ่าฝืนโดยสมคบ รู้เห็นเป็นใจ 
หรือสนับสนุนให้บุคคลใดด�าเนินการใด เพื่อให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังหลงเชื่อหรือเข้าใจว่า
พรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔)

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท�าการตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้ง 
ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ให ้
ยืน่ค�าร้องเพือ่ให้ศาลรฐัธรรมนูญมคี�าสัง่ยุบพรรคการเมอืงดงักล่าว ถ้าอยัการสงูสดุไม่ยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู 
ให้นายทะเบียนตั้งคณะท�างานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากส�านักงานอัยการสูงสุด
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เพื่อด�าเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที ่
คณะท�างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�าเนินการยื่นค�าร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีแต่งตั้ง 
คณะท�างาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจยื่นค�าร้องเอง

หากนายทะเบยีนเห็นสมควรจะให้ระงับการด�าเนนิการของพรรคการเมอืงซ่ึงกระท�าการ 
ตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให ้
ศาลรฐัธรรมนูญสัง่ระงบัการกระท�าดงักล่าวของพรรคการเมอืงไว้เป็นการชัว่คราวในระหว่างการพจิารณาของศาล

๘)	 การวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง	(มาตรา ๙๘)

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าส่ังยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการ
ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิสนับสนุนพรรคการเมอืง (มาตรา ๘๒) หรอืเหตจุากกรณมีีการกระท�าทีม่ผีลกระทบ
ต่อการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�า 
ดงักล่าวแล้วมไิด้ยบัยัง้ หรอืแก้ไขการกระท�าดงักล่าว ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหน้า
พรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงนัน้ มกี�าหนดเวลาห้าปีนบัแต่วนัทีม่คี�าสัง่ให้ยบุพรรคการเมือง

๑.๒.๑๐	การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา
อ�านาจหน้าทีข่องศาลรฐัธรรมนญูในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๓๙ (๓) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอ�านาจหน้าที ่
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ประธานศาลและประธานองค์์กรนั้นเป็นผู้้รักษาการ และ
มาตรา ๑๔๒ (๓) บัญญัติให้ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอ�านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
การจัดองค์กรและร่างพระราชบัญญัติที่ประธานศาลหรือประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ

๑.๒.๑๑	การเสนอค�าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า 

บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเสนอค�าแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการในการพัฒนางบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณได้โดยตรง หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ

๑.๒.๑๒	การออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 
พ.ศ.	๒๕๔๒

พระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน 
และทรัพย์สิน และการด�าเนินการอื่นของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ด�าเนินการตามที่
กฎหมายดงักล่าวให้อ�านาจไว้ เช่น ออกระเบยีบศาลรัฐธรรมนญูว่าด้วยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบยีบ
ศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบยีบศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น
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๑.๒.๑๓	การออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) ประกอบ 

มาตรา ๓๐๐ วรรคห้า บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญต่อรฐัสภาได้ แต่ในระหว่างทีย่งัมไิด้มกีารตราพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัยได้ ดังนั้น ปัจจุบัน
ศาลรฐัธรรมนญูจงึอาศยัอ�านาจตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคห้า  
ออกข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้ไปพลางก่อน

๑.๓	 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหก บญัญตัว่ิา “วธิพีจิารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้”

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ใน 
ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ออก “ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก วันที่ ๒๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยได้ก�าหนดขั้นตอนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

๑.๓.๑	 การรับค�าร้อง
ค�าร้องท่ีจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องท�าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ และอย่างน้อย 

ต้องมีรายการเกี่ยวกับ

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง

(๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�าร้อง

(๓) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง

(๔) ค�าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด�าเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน 
โดยชัดแจ้ง

(๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการท�าและยื่นหรือส่งค�าร้องแทนผู้อื่นต้องแนบ 
ใบมอบฉันทะให้ท�าการดังกล่าวมาด้วย

เมื่อมีการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแต่งต้ังตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นตุลาการประจ�าคดี เว้นแต่กรณีการยื่นค�าร้องขอให้พิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ตามข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๑๗ (๕) และกรณีการยื่นค�าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติ 
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โอนงบประมาณรายจ่ายของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรอืของคณะกรรมาธกิาร มกีารเสนอ การแปรญตัต ิหรอื
การกระท�าด้วยประการใด ๆ  ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา หรือกรรมาธกิาร มส่ีวนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๑๗ (๙) หรอืกรณท่ีีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่แต่งตั้งตุลาการประจ�าคดีก็ได้ (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๕) ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจและมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง

๑.๓.๒	 การพิจารณาค�าร้อง
เมื่อตุลาการประจ�าคดีได้ตรวจค�าร้องแล้ว มีความเห็นได้ ๒ กรณี ดังนี้

- กรณีมีความเห็นว่ารับค�าร้อง ให้มีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง)

- กรณีที่มีความเห็นว่าควรสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ตุลาการประจ�าคดีเสนอ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันมีความเห็น และหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วย ก็ให้จัดท�า 
เป็นค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรคสอง) แต่ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นพ้องด้วย 
กับความเห็นของตุลาการประจ�าคดี ก็ให้ด�าเนินการตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๗ 
วรรคสาม)

๑.๓.๓	 การแจ้งผู้ร้องและส่งส�าเนาค�าร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ�าคดี แล้วแต่กรณี มีค�าสั่งรับค�าร้องที่มีคู ่กรณี 

ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งส�าเนาค�าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�าสั่งแจ้งผู้ถูกร้องมารับส�าเนาค�าร้องภายใน 
ระยะเวลาทีศ่าลรฐัธรรมนญูก�าหนด และเมือ่ผูถ้กูร้องได้รบัส�าเนาค�าร้องแล้ว ให้ยืน่ค�าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรับส�าเนาค�าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญก�าหนด ในกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่ยื่น 
ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับส�าเนาค�าร้องหรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญก�าหนด 
หรือไม่มารับส�าเนาค�าร้องภายในเวลาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญก�าหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๙)

๑.๓.๔	 การพิจารณาคดี
“การพิจารณาคดี” ตามค�านิยามในข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๔ หมายถึง การไต่สวน หรือการ 

ประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย

๑) การไต่สวน หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนัง่พิจารณา หรือการสืบพยาน 
(ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๔) โดยมีหลักการที่ส�าคัญดังนี้

(๑) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย หมายความว่า การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ 
ต้องกระท�าโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณท่ีท�าการศาล  
หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจก�าหนดบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้  
วันนัดไต่สวนนั้น ศาลจะประกาศก�าหนดและแจ้งให้คู่กรณีทราบ พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท�าการศาล  
ส�าหรับประกาศก�าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส�าเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัด  
(ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๒)
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(๒) การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน

- คูก่รณมีสีทิธอ้ิางตนเอง บคุคลและหลกัฐานอืน่เป็นพยานได้ตามทีศ่าลรฐัธรรมนญู
เหน็สมควร และมสีทิธขิอตรวจพยานหลกัฐานและคดัส�าเนาพยานหลกัฐานของตนเองหรอืของคูก่รณีอกีฝ่ายหนึง่ 
ได้ตามที่ศาลก�าหนด ฝ่ายใดอ้างพยานหลักฐานจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการ
อ้างพยานหลักฐาน และวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพร้อมแสดง
เหตุผลความจ�าเป็นได้ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และพยานหลักฐานใดท่ีไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้  
คู่กรณีไม่อาจน�าเข้าสู่การพิจารณาคดีได้ เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
(ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๓)

- เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจก�าหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ และต้องแจ้งคู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน และก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันให้คู่กรณียื่นบัญชี
ระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญ และหากคู่กรณีจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมต้องกระท�าก่อนการตรวจพยาน 
หลักฐานเสร็จสิ้น การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายหลังการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นจะกระท�าได้ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุญาตจากศาล โดยผู้ขอต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณี
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๔)

- ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานให้คู่กรณีน�าพยานหลักฐานท้ังหมดยื่นต่อศาล 
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว โดยศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ�าคดี 
หรือตุลาการคนใดคนหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายจะสอบถามคู่กรณีถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจ�าเป็น
ที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจดบันทึกรายงาน 
การพิจารณาคดีไว้ เมื่อเสร็จแล้วศาลจะก�าหนดวันนัดสืบพยาน และแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
เจ็ดวัน (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๕)

- การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ ให้คู่กรณีซักถามเฉพาะประเด็นท่ีศาลก�าหนด
และให้มีการสืบพยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่รับกัน (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๖) ในการไต่สวนของศาล หากศาลเห็นว่า
คดีใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้ (ข้อก�าหนด ฯ  
ข้อ ๓๗) การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลก�าหนดและกระท�าเท่าที่จ�าเป็น และให้ศาล
สอบถามพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเอง โดยก่อนท�าการไต่สวนให้ศาลแจ้งให้พยานทราบถึงประเด็นและ 
ข้อเท็จจริงที่จะท�าการไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค�าถามของศาล 
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์แห่งความยตุธิรรม ศาลอาจอนญุาตให้คูก่รณซัีกถามพยานเพิม่เตมิตามประเดน็และข้อเทจ็จรงิ
ที่ศาลก�าหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๘)

(๓) การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ท�าการศาล กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจอนุญาตให้สืบพยานท่ีอยู่นอกท่ีท�าการศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอโดยระบบการ
ประชุมทางวีดิทัศน์ได้ โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อจัดให้มีระบบดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
ในการนี้ทั้งหมด (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๓๙)
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(๔) การให้โอกาสคู่กรณีร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี คู่กรณีฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี โดยให้กระท�าได้ตามที่ศาล 
เหน็สมควร การแถลงการณ์เปิดคดหีรอืปิดคดขีองคูก่รณต้ีองท�าเป็นหนงัสอื เว้นแต่ศาลเหน็สมควรให้กระท�าด้วย
วาจา การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจา ให้ผู้ร้องเป็นผู้แถลงก่อนและให้ผู้ถูกร้องแถลงในล�าดับถัดไป  
การแถลงการณ์เปิดคดหีรอืปิดคดด้ีวยวาจาของแต่ละฝ่าย ศาลจะซักถามข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิจากผูแ้ถลงในระหว่าง
การแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได้ (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๔๓)

๒) การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย

- ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง  
จะให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นแล้วแต่กรณีเป็นหนังสือก็ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญ  
(ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๔๔)

- องค์คณะของศาลรฐัธรรมนญูในการพจิารณาคดแีละการท�าค�าวนิจิฉยั ต้องประกอบด้วย 
ตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๒๔)

๑.๓.๕	 การท�าค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่ง
๑) องค์คณะของศาลรฐัธรรมนญูในการพจิารณาคดแีละการท�าค�าวนิจิฉยั ต้องประกอบด้วย

ตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน ตุลาการซึ่งไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดีใด ย่อมไม่มีอ�านาจในการท�าค�าวินิจฉัยคดีนั้น 
และค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ (ข้อก�าหนด ฯ  
ข้อ ๒๔)

๒) ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�าความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตน 
เป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น ให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ 
จัดท�าค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๕๔) ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยความเป็นมาหรอืค�ากล่าวหา สรุปข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้มาจากการพจิารณา เหตุผลในการวนิจิฉัยในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๕๓)  
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เป็นองค์คณะทุกคนให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๕๔)

๓) ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลในวันอ่าน ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย
ค�าร้องที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาล 
บนัทกึไว้และให้ถอืว่าค�าวนิจิฉยันัน้ได้อ่านโดยชอบแล้ว ในกรณท่ีีศาลรัฐธรรมนญูมคี�าวนิจิฉัยค�าร้องทีไ่ม่มผู้ีถูกร้อง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแก่ผู ้ร ้องและให้ถือว่าวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญลงมต ิ
ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�าวินิจฉัยเป็นวันอ่าน (ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๕๕)

๔) ค�าสั่งจ�าหน่ายค�าร ้อง และค�าสั่งไม ่ รับค�าร ้องไว ้พิจารณา ต้องประกอบด้วย 
ความเป็นมาโดยย่อของค�าร้อง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอ้างอิง 
(ข้อก�าหนด ฯ ข้อ ๕๖)
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แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐

ประธานศาลหรือตุลาการที่ศาล
มอบหมายท�าการแต่งตั้งตุลาการ

ประจ�าคดี

ตุลาการประจ�าคดีตรวจ
และมีค�าสั่งภายใน ๑๕ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ศาลไม่เห็นพ้องด้วย 
และมีค�าสั่งให ้

รบัไว้พจิารณาวนิจิฉยั

น�าค�าร้องเข้าสู่พิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน

นับแต่มีความเห็น

กรณีมีความเห็น
รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น
ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

ส่งส�าเนาค�าร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีค�าสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�าเนาค�าร้อง เพื่อจัดท�า
และยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันรับส�าเนาค�าร้อง 

หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนด

ศาลอาจมีค�าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็ได้ ทั้งนี้ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป  
หากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ้
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ท�าการไต่สวนก็ได้

ศาลเหน็พ้องด้วย
จัดท�าค�าสั่งและ
แจ้งผู้ร้องทราบ

คดีมีผู้ถูกร้อง

กรณีศาลไม่ท�าการไต่สวน

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดไีม่มผีูถ้กูร้อง

กรณีศาลท�าการไต่สวน

คดีมีผู้ถูกร้อง 

กรณีมีค�าสั่ง
ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีค�าสั่ง
รบัไว้พจิารณาวนิจิฉยั

ศาลตรวจและมีค�าสั่ง
ภายใน ๓ วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าร้อง

กรณีไม่ได้แต่งตั้ง
ตุลาการประจ�าคดี

หรือกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน

ผู้ร้องยื่นค�าร้อง
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แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	(ต่อ)

ส่งส�าเนาประกาศแก่คู่กรณ ี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัด

ปิดประกาศ ณ ที่ท�าการศาล

ประกาศก�าหนดวันนัดไต่สวน 
ครั้งแรก

กรณีศาลไม่ท�าการ
ไต่สวน

กรณีศาลท�าการ 
ไต่สวน

ตุลาการที่เป็นองค์คณะจัดท�า 
ความเห็นส่วนตนแถลงด้วยวาจาและลงมติ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งค�าวินิจฉัยของศาล 
และความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตุลาการ 

ทีเ่ป็นองค์คณะเพือ่น�าลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา

คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจก�าหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก็ได้ 

โดยศาลจะแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลแจ้งให้คู่กรณี
มาฟังการอ่านค�าวินิจฉัย

ตุลาการที่เป็นองค์คณะ
จัดท�าค�าวินิจฉัยของศาล

ค�าวินิจฉัยของศาล 
ให้มีผลเมื่ออ่าน

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดง
เหตุผลความจ�าเป็นและวิธีการได้มา

ซึ่งพยานหลักฐาน

ศาลแจ้งค�าวินิจฉัยแก่ผู้ร้อง 
โดยให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติและ 
ปรากฏในค�าวินิจฉัยเป็นวันอ่าน

ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

ก�าหนดวันนัดไต่สวน ศาลเห็นว่าควรไต่สวนต่อไป

ตุลาการที่เป็นองค์คณะตรวจ 
และลงนามในค�าวินิจฉัย
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๑.๔	 แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๔
๑.๔.๑	 วิสัยทัศน์	(Vision)

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน  
การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของตามหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๔.๒	 พันธกิจ	(Mission)
(๑) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ 

และภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับ

(๒) วางหลักกฎหมายในคดีรัฐธรรมนูญให้เป็นบรรทัดฐานและให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับ
บทบัญญัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

(๓) การควบคุมความชอบธรรมและความโปร่งใสของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

(๕) การแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญ

(๖) การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ

๑.๔.๓	 เป้าประสงค์	(Goals)
เพือ่ให้บรรลพุนัธกจิดงักล่าว ศาลรฐัธรรมนญูได้ก�าหนดเป้าประสงค์ของการด�าเนนิงานไว้ ดงันี้

(๑) เพือ่ให้การควบคมุความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

(๒) เพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(๓) เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
บุคลากรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญนานาประเทศ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักที่ก�าหนดไว้ จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ 
เชิงรุกในการด�าเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง	: การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการพิจารณา
คดีสู่ระดับสากล

ขอบเขต : เป็นยทุธศาสตร์หลกัของศาลรฐัธรรมนูญ เน้นการสร้างความพร้อมและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของศาลรฐัธรรมนญูทัง้การพฒันาองค์กร บคุลากรและระบบการนัง่พจิารณาคดเีพื่อให้คู่กรณไีด้รับ 
การอ�านวยความยุติธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ท�าให้ประชาชนเช่ือมั่นและศรัทธา 
ในศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีกลยุทธ์รองรับการด�าเนินการ ดังนี้
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(๑) พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

(๒) พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

(๓) พฒันางานวจิยัในการสนบัสนนุกระบวนการวินจิฉยัคดแีละกิจการของศาลรฐัธรรมนญู 
และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่สอง	: การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาประชาธิปไตย
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ

ขอบเขต : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็น
ภารกิจหลักเช่นเดียวกัน มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสิทธิและวิธีรักษาสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เพื่อให้สามารถปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนตามที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครอง ขณะเดียวกัน
ประชาชนต้องทราบถึงภารกิจ หน้าท่ีของศาลและช่องทาง วิธีการที่จะเข้ามารับบริการด้านการอ�านวยการ 
ความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการด�าเนินงานในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมี
กลยุทธ์รองรับการด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) เผยแพร่และให้ความรูเ้กีย่วกบับทบาทของศาลรัฐธรรมนญูในการปกป้องคุม้ครองสทิธิ
ของประชาชน

(๒) สร้างจิตส�านึกและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ และการพัฒนา
ประชาธิปไตย

(๓) พัฒนาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่สาม	:	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

ขอบเขต : พัฒนาระบบสนับสนุนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบรหิารจัดการแนวใหม่เข้ามาเป็นเคร่ืองมอืส�าหรับช่วยในการด�าเนนิการ และพัฒนาบคุลากร
ให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร โดยมีกลยุทธ์รองรับการ
ด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) เสรมิสร้างวฒันธรรมและสร้างค่านยิมร่วมขององค์กร โดยยดึหลักธรรมาภบิาล (Good 
Governance) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

(๒) พฒันาระบบงานให้มคีณุภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรับจากคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนญู
และหน่วยงานภายนอก

(๓) พัฒนาน�าระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยคด ี
ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการบริหารจัดการของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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(๔) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

(๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่สี่	 : การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอบเขต : พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านการปฏิบัติการ โดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวชิาการและการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและต่างประเทศ โดยมกีลยทุธ์
รองรับการด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาลและหน่วยงานอื่น  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(๒) ริเริ่มให้มีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือกับภาคี หรือสมาคมระหว่างประเทศใน 
รูปแบบต่าง ๆ

๒.	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วย
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้้บังคับบัญชาข้ึนตรง 
ต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การแต่งตัง้เลขาธกิารส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู ต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรฐัธรรมนญูและได้รับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�าเนินการอื่น ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

๒.๑	 อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
มีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ ดังนี้

“มาตรา ๔ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ

(๒) ศกึษาและรวบรวมข้อมลู ค�าสัง่ และค�าวนิจิฉัยต่าง ๆ  เกีย่วกบังานของคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”
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๒.๒	 พันธกิจของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ด้านคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ

(๒) ด�าเนนิงานอ�านวยการงานศาลรัฐธรรมนญูตามกระบวนการพิจารณาวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญู

(๓) สนบัสนนุด้านการศกึษาวจิยัทางวชิาการ เพ่ือสนบัสนนุการปฏบัิติภารกจิหน้าท่ีของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ตลอดจนสร้างและพฒันาองค์ความรูใ้หม่เกีย่วกบัรฐัธรรมนูญและงานศาลรฐัธรรมนญู

(๔) พฒันาระบบบรหิารจดัการส�านกังานและบคุลากร เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุการปฏบัิตภิารกจิหน้าที่
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๕) เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด�าเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๓	 โครงสร้างส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ  

เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพเิศษ ๒๘ ก ลงวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๔๗) ประกอบด้วย  
กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มงานคดี ๑ - ๘ ส�านักอ�านวยกิจการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด 

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๔๗

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบาย 

และกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านพัฒนาบคุลากร

และระเบียบ

ส่วนงานตุลาการ 
และพิธีการ

ส่วนบริหารและ
พัฒนาบุคคล

ส�านักประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�านกัอ�านวยกจิการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์เทคโนโลยแีละ 
ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านสารสนเทศ 

และระบบ

กลุม่งานคดี  
๘ กลุม่

กลุม่งานสมัมนาและเผยแพร่ 
กฎหมายรฐัธรรมนญู

กลุม่งานวจิยัและพฒันา 
รฐัธรรมนญู

งานช่วยอ�านวยการ

กลุ่มประสานงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง 

ประเทศและวิเทศสัมพันธ์

งานช่วย 
อ�านวยการส่วนพัฒนา

ระบบและข้อมูล
สารสนเทศ

ส่วนนโยบาย 
และแผน

ส่วนสารสนเทศ

งานช่วยอ�านวยการ

กลุม่งานคดี	๑	-	๘ สถาบันรฐัธรรมนูญศกึษา

ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

งานช่วยอ�านวยการ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
เลขาธิการส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู

รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฝ่ายบริหาร)

รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฝ่ายคดีและวิชาการ)

ส่วนงานนโยบาย 
และกฎหมาย

ส่วนการคลงัและพัสดุ

งานช่วยอ�านวยการ
ส่วนประชาสัมพันธ์

งานช่วยอ�านวยการ

๒.๔	 อัตราก�าลังของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นบัตัง้แต่มกีารจดัตัง้ส�านกังานศาลรัฐธรรมนญูปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูได้ด�าเนนิการ 
สรรหาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินิจฉัยคดี และงานบริหารด้านต่าง ๆ ของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๔) มีบุคลากรทั้งหมด จ�านวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วย
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๑) ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑๑๗ คน จ�าแนกเป็น

๑.๑) นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๓ คน

๑.๒) ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑ คน

๑.๓) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ�านวน ๒ คน

๑.๔) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๕๔ คน

๑.๕) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ�านวน ๕๖ คน

๒) ลูกจ้างประจ�า จ�านวน ๒๔ คน

๓) ลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน ๒ คน

๔) ผู้รับจ้างเหมาบริการ จ�านวน ๒๑ คน เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ในการด�าเนินงานของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ทัง้นี ้หากจ�าแนกบุคลากรทัง้หมดของส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๓ และเพศหญิง ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖ และหากจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
ปรากฏว่า บคุลากรของส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู มวีฒุกิารศกึษาในระดับปริญญาเอก คดิเป็นร้อยละ ๒.๑๑ ระดบั
ปรญิญาโท ๘๐.๒๘ ระดบัปรญิญาตร ี๔๓.๖๖ และต�า่กว่าปริญญาตรีร้อยละ ๑๔.๐๘ ของจ�านวนบคุลากรทัง้หมด

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�าแนกตามเพศ

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม	(คน)

ข้าราชการ ๖๔ ๕๒ ๑๑๖

ลูกจ้างประจ�า ๑๖ ๘ ๒๔

ลูกจ้างชั่วคราว - ๒ ๒

รวม	(คน) ๘๐ ๖๒ ๑๔๒

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร

จ�านวน

รวม	(คน)ต�่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ข้าราชการ ๒ ๕๖ ๕๕ ๓ ๑๑๖

ลูกจ้างประจ�า ๑๘ ๔ ๒ - ๒๔

ลูกจ้างชั่วคราว - ๒ - - ๒

รวม	(คน) ๒๐ ๖๒ ๕๗ ๓ ๑๔๒
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ผลการปฏบิัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔๒ส่	ว	น	ที่





ผลการปฏบิัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
การบริหารราชการศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญระยะ ๕ ปี ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�า 
แผนปฏิบัติการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยความ 
เห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผลการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้

๑.	 ด้านการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๑	 การพิจารณาวินิจฉัยคดี
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีบทบาทส�าคัญในด้านต่าง ๆ พอสรุป

ได้ดังนี้

๑.๑.๑	 บทบาทด้านการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ
(๑) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนประกาศใช้บังคับ 

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัย ดังนี้

๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยว ่า ร ่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
เป็นอันตกไปตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง

๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ได้ตราข้ึนโดยถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๒) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้บังคับ มี ๒ ส่วน
ที่ส�าคัญ คือ

๒.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอโดยศาล ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัย ดังนี้

๑) ค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๔-๒๑/๒๕๕๔ วนิจิฉยัว่า พระราชก�าหนดบรรษทั
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) 
มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
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๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชก�าหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง  
มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐

๓) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชก�าหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑  
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘  
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๓๓

๔) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)

๕) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๑-๓๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชก�าหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๑๙๘

๖) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

๗) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ 
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๘) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๕-๔๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓

๙) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒-๔๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐  
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗

๑๐) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๔๔-๔๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓
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๑๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๖/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐

๑๒) ค�าวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนญูที ่๕๐/๒๕๕๔ วนิจิฉัยว่า พระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓

๑๓) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖

๒.๒ การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอโดยบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ได้บญัญตัใิห้
บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้ มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคี�าวนิจิฉยัว่า
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้ ซ่ึงการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว ศาลรัฐธรรมนญูได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บุคคลจะใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไว้ดังนี้

๑) ต้องเป็นบคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้อนัสบืเนือ่ง
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๒) บุคคลนั้นต้องยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ

๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�าร้องกรณีดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และได้มีค�าวินิจฉัย 
ไปแล้ว ๑ เรื่อง ได้แก่ ค�าร้องของนายเฉลิม ปิ่นสกุล โดยมีค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙

๑.๑.๒	 บทบาทด้านการตรวจสอบการสิน้สดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	
และรัฐมนตรี

บทบาทในด้านนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยรวม ๓ ค�าวินิจฉัย ได้แก่

(๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิก
วุฒิสภา มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็น
เหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันที่นายยุทธนา 
เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม
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(๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพความเป็นสมาชิก
วุฒิสภาของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๑๙ (๕) ประกอบมาตรา ๒๖๖

(๓) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ  
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙

๑.๑.๓	 บทบาทด้านการตรวจสอบมติของพรรคการเมือง
บทบาทในด้านนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยรวม ๒ ค�าวินิจฉัย ได้แก่

(๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า มติของพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่  
๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้นายจุมพฏ บุญใหญ่ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม

(๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า มติของพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่  
๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเพื่อไทย มิได้มีลักษณะขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพ้ืนฐาน 
แห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม

๑.๑.๔	 บทบาทด้านการตรวจสอบเกีย่วกบัพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐

บทบาทในด้านนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยรวม ๒ ค�าวินิจฉัย ได้แก่

(๑) ค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๔๘/๒๕๕๔ วนิจิฉยัว่า ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 
เรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑

(๒) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ค�าสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ที่ไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคของพรรคชีวิตที่ดีกว่า 
ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๒	 จ�านวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคดีรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และจ�านวนคดี

รัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

๑.๒.๑	 คดีที่รับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๕๐ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) เรื่องพิจารณาปกติตามรัฐธรรมนูญ มาตราต่าง ๆ จ�านวน ๓๘ เรื่อง

(๒) เรื่องที่ประชาชนยื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ จ�านวน ๑๒ เรื่อง
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๑.๒.๒	 คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ	จ�านวน ๙๔ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๕๑ เรื่อง

- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�านวน ๑๒ เรื่อง

- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�านวน ๑๘ เรื่อง

- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�านวน ๑๕ เรื่อง

- เป็นคดีที่รับไว้พิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�านวน ๖ เรื่อง

(๒) ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๔๓ เรื่อง

- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�านวน ๘ เรื่อง

- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�านวน ๔ เรื่อง

- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�านวน ๖ เรื่อง

- เป็นคดีที่รับไว้พิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�านวน ๒๕ เรื่อง

๑.๒.๓	 เรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	จ�านวน ๒๔ เรื่อง

๑.๓	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จเป็นค�าวินิจฉัย จ�านวน ๕๑ เรื่อง สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

๑.๓.๑	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑/๒๕๕๔	วันที่	๕	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติรับหลักการแห่ง 

ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้ตามทีม่ผู้ีเสนอรวมห้าฉบบั และให้ต้ังกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่
เพ่ือพิจารณาโดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาตเิป็นหลกั ต่อมาท่ีประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัพธุที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๒ ได้ลงมตเิหน็ชอบ 
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... แล้วส่งคนืสภาผูแ้ทนราษฎรเมือ่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ แต่ทีป่ระชุม
สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิม่เตมิของวฒุสิภา จงึได้ตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกนัเพือ่พจิารณา 
เม่ือคณะกรรมาธกิารร่วมกนัพจิารณาแล้วเสรจ็จึงส่งให้แต่ละสภาให้ความเหน็ชอบ ซึง่ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร
และทีป่ระชมุวฒุสิภาได้ลงมตเิหน็ชอบด้วยตามทีค่ณะกรรมาธกิารร่วมกนัเสนอ กรณจึีงถอืว่าร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ 
ของรัฐสภาแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๓) ประธานรัฐสภา
จงึส่งร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวเพือ่ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑
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ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องนี้ยื่นโดยประธานรัฐสภา จึงมีค�าส่ังให้รับ 

ค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ และข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๕)

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ศาลรฐัธรรมนญูโดยเสยีงข้างมาก (๘ ต่อ ๑) เหน็ว่า ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเสนอโดยประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตแิละสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถูกต้องแล้ว โดยใช้ร่างทีเ่สนอโดยประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติเป็นร่างหลัก และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ของสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาได้กระท�าเป็นสามวาระ โดยมีองค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงระยะเวลา
ในการพิจารณาเป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แม้การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาเกินกว่า 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ แต่ก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีบทบังคับให้เกิดผลใด ๆ  
ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องถือว่าเป็นก�าหนดเวลาเร่งรัดเท่านั้น ไม่ท�าให้การตรา 
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนีเ้สยีไป ดงันัน้ ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แล้ว

ประเด็นที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อความในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๗๔ ร่างมาตรา รวมทั้งในส่วนค�าปรารภของ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว โดยมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่า ค�าปรารภและร่างมาตรา  
รวม ๗๓ ร่างมาตรา ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ร่างมาตรา ๖๔

ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) เห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
ในท�านองเดยีวกนัว่า ให้หน่วยธรุการขององค์กรตามรฐัธรรมนญูเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบคุคล 
การงบประมาณ และการด�าเนนิการอืน่ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญติั ซ่ึงรวมถงึส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาตติามทีบ่ญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๕๑ วรรคสามด้วย อนัเป็นการมอบอ�านาจ
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แต่มิได้บัญญัติห้ามไม่ให้น�าระบบ
บัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับเช่นเดียวกับผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ การก�าหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการ
ไม่ว่าเป็นฝ่ายใดมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ คือ ให้ก�าหนดโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติซ่ึงออกโดยรัฐสภาเสียก่อน 
และหากจะมกีารปรบัอตัราเงนิเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหน่งเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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กใ็ห้กระท�าได้ด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกโดยคณะรัฐมนตรี แต่กต้็องเป็นกรณีทีม่บีญัชอีตัราเงินเดือน 
และเงินประจ�าต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติอยู่ก่อนแล้ว แม้แต่บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�า
ต�าแหน่งของพนักงานอัยการก็เช่นเดียวกัน

การท่ีร่างมาตรา ๖๔ ให้ยกเลกิความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความใหม่แทนโดยก�าหนดให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส�านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้มีอ�านาจก�าหนดและจัดท�า
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ช. โดยในส่วนข้าราชการประเภทอื่น 
ให้น�าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม และในส่วนข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมีอัตราไม่สูงกว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและ 
เงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการอัยการได้ โดยไม่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐสภา นั้น จึงมีลักษณะ 
เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ช. และข้าราชการฝ่ายอื่น นอกจากนี้การก�าหนดต�าแหน่ง
หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมได้ก�าหนดหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานแห่งการ 
ก�าหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งไว้ในร่างมาตรา ๖๓ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑๐/๑  
วรรคหนึง่ ว่า “ในการก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ช. ให้ด�ารงต�าแหน่งในสาขากระบวนการยติุธรรมนัน้  
จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้ส�าเร็จปริญญาทางกฎหมาย และเป็นผู้ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด” ก็เป็นเพียงการก�าหนดคุณสมบัติอย่างกว้างเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีข้อความใดก�าหนดให้ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม 
มีความแตกต่างจากข้าราชการฝ่ายอื่น หรือมีคุณสมบัติท�านองเดียวกันกับพนักงานอัยการ จึงมีความแตกต่างกัน 
ในสาระส�าคญั ดงันัน้ ร่างมาตรา ๖๔ ทีใ่ห้ยกเลกิความในมาตรา ๑๑๑ และให้ใช้ความแทนดงักล่าว จงึไม่สอดคล้องกบั 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด และเป็นการเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลที่เป็นข้าราชการฝ่ายอ่ืน  
อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์
ว่าร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นสาระส�าคัญ

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ทีม่ข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู เป็นอนัตกไป ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และให้ส่ง 
ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... กลบัคืน 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล�าดับ ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม

๑.๓.๒	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒/๒๕๕๔	วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ 
ของนายอทิธพิล เรอืงวรบูรณ์ สมาชิกวฒุสิภา สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๕) หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ 

และเม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้  
นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ (ผู้ถูกร้อง) เป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อมาได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม 
อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่า นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของ 
ผู้ถูกร้อง ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

นายวัฒนะ วดีศิริศักดิ์ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังและเป็นราษฎรจังหวัดนครพนม ได้ยื่นค�าร้องต่อ
ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ลงวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ว่า ผูถ้กูร้องเป็นบพุการขีองนายยทุธนา เรอืงวรบรูณ์ 
นายกเทศมนตรีต�าบลศรสีงคราม อ�าเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง จึงเป็น 
บุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู ้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔)

คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณารายงานสรุปการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน
ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
เห็นว่า เมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าผูถ้กูร้องเป็นบพุการีของนายยทุธนา เรืองวรบรูณ์ นายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม 
อ�าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม ซึง่ถอืว่าเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง จงึมลีกัษณะต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของ
ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) และให้ส่งเรื่อง
ไปยงัประธานวุฒสิภา เพือ่ส่งเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยเกีย่วกบัสมาชกิภาพของผูถ้กูร้องตามรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ 
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) จึงรับค�าร้องนี้ไว้วินิจฉัย

ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง	สรุปได้ดังนี้
๑) ผู้ถูกร้องรับว่านายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ เป็นบุตรของผู้ถูกร้อง โดยได้รับเลือกต้ัง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นต�าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากที่ผู้ถูกร้องได้รับการสรรหาให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว

๒) อ�านาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ รฐัธรรมนญูมเีจตนารมณ์ทีจ่ะให้วฒุสิภาท�าหน้าทีใ่นการกล่ันกรองและตรวจสอบฝ่ายบริหาร
และถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป็นหลัก หาได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
แต่ประการใดไม่ แม้รฐัธรรมนูญจะบัญญัตว่ิาให้มอี�านาจถอดถอน “ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู” แต่ตามพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ไม่ได้บัญญัติให ้
นายกเทศมนตรตี�าบลเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงูตามความหมายของบทบัญญติัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น อ�านาจหน้าที่ของวุฒิสภาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ประการใด

๓) เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๔  
การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะมาตรา ๒๘๑ และมาตรา ๒๘๕ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๗ แล้ว จะเหน็ได้ว่า วฒุสิภาไม่มอี�านาจหน้าท่ีใดท่ีจะตรวจสอบการบริหารของผู้บริหารท้องถิน่ 
ได้เลยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การแปลความหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) ข้อความที่ว่า  
“หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง” จงึต้องใช้บงัคบักบัผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงและผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบัสงู 
ซึง่มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่บตุรของผู้ถกูร้องเป็นเพยีงผูด้�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ไม่มีลกัษณะเหมอืนกบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงึไม่อยูใ่นความหมายของค�าว่า “ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง”

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแล้วเหน็ว่า รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๑๕ (๕) บัญญัติว่า “บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ... (๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติ 
บทนยิามของค�าว่า “ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง” ไว้อย่างชดัแจ้ง แต่เมือ่พเิคราะห์จากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู
ประกอบกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีอยู่ในขณะนี้แล้ว เห็นได้ว่า ต�าแหน่งทางการเมือง
หมายถึง ต�าแหน่งที่มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงเทศบาลด้วย ต�าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�าบลเป็นต�าแหน่งท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลนั้น มีอ�านาจหน้าที่ในระดับนโยบาย
และก�ากับทิศทางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�าบลดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นต�าแหน่งทางการ
เมืองประเภทหนึ่ง ทั้งเมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ ทั้งมาตราแล้ว จะเห็นได้อีกทางหนึ่งว่า 
ต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารเทศบาลต�าบลด้วยนั้น อยู่ในความหมายของ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองด้วย ดังมาตรา ๑๑๕ (๙) ได้บัญญัติถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาไว้ อีกข้อหนึ่งว่า จะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองอื่น ซ่ึงมิใช่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี ซ่ึงแสดงว่า  
ผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง แต่ไม่ประสงค ์
จะให้เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๕ (๙) นี้ จึงต้องเขียนยกเว้นไว้ ดังนั้น ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�าบลจงึเข้าลกัษณะเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๑๕ (๕) ซ่ึงมไิด้มีข้อความยกเว้นไว้ 
เหมือนดังในกรณีมาตรา ๑๑๕ (๙)

ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั และการกระท�าทีเ่ป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์แล้ว เหน็ได้ว่า มเีจตนารมณ์เพือ่
ก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
โดยก�าหนดให้สอดคล้องกับปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐซึ่ง
อาจถูกครอบง�าโดยบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น บุพการี คู่สมรส บุตร เพื่อให้การด�าเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภามีความเป็นกลาง โปร่งใส และปราศจากการแทรกแซง ท�าให้สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
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อย่างแท้จรงิ ดงัน้ัน ค�าว่า “ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง” ตามบทบญัญติัดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกบัเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแม้ว่าอ�านาจหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถควบคุม
การท�างาน หรือถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีได้โดยตรง แต่ก็อาจเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติ
ราชการหรอืการด�าเนินงานในหน้าท่ีประจ�าของราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือประโยชน์
ของตนเอง หรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้

อนึ่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ก�าหนดให้ 
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็น ๓ ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการ 
ส่วนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ท�าให้เห็นได้ว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ใน 
ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดินด้วย ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีอ�านวยการบริหารหรือควบคุม 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของค�าว่า 
“ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕

ดังน้ัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นบุพการีของนายยุทธนา 
เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงครามซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง จึงมี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้อง 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันที่มีเหตุให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) คือ วันที่นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา มีลักษณะต้องห้าม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ผู้ถูกร้องมีลักษณะ 
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) คือ วันที่นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลศรีสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑.๓.๓	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓/๒๕๕๔	วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง ประธานวฒุสิภาส่งค�าร้องของสมาชกิวุฒสิภาเพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า สมาชกิภาพของนายไพบลูย์  
นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕) 
ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดนิ ลงวนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถงึประธานวฒุสิภา เพือ่ขอให้วฒุสิภาพจิารณาด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่
เก่ียวกับเรื่องการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และมีหนังสือส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิ ลงวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถงึประธานคณะกรรมการท่ีปรกึษากฎหมายประธานวฒุสิภา 
(นายไพบลูย์ นิตติะวนั ผูถ้กูร้อง) เพือ่ขอทราบความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายประธาน
วุฒิสภา ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประกอบ
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การปฏิบัติราชการของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา 
ได้เคยพิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมายมาก่อนหน้านี้แล้ว ซ่ึงผู้ถูกร้อง 
ในฐานะประธานคณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายประธานวฒุสิภาได้มหีนงัสือแจ้งความเหน็ดังกล่าวไปให้ผูว่้าการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือที่ร้องขอในวันเดียวกัน

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๑๖ คน (ผู้ร้อง) เห็นว่า ผู้ถูกร้อง
เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยได้รับการเสนอชื่อจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเคยเป็นที่
ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในขณะที่คุณหญิงจารุวรรณด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรณี 
ผูถู้กร้องไดใ้ชส้ถานะหรือต�าแหนง่การเป็นสมาชกิวุฒสิภาและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้อง หรือเพื่อประโยชน์ของคุณหญิงจารุวรรณ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ พนักงาน 
หรอืลกูจ้างของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ อนัเป็นการกระท�าต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๖ เป็นเหตุ 
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๕) จึงเข้าชื่อร่วมกัน 
เพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาส่งค�าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสมาชิกวุฒิสภา จ�านวน ๑๖ คน ซึ่งมีจ�านวน 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๕) และเมื่อประธานวุฒิสภา 
ส่งค�าร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนด 
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�านาจ
รับวินิจฉัยค�าร้องนี้ได้

ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
ผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา และได้รับการแต่งต้ังจากประธานวุฒิสภา

ให้เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ตามค�าส่ังวุฒิสภาท่ี ๒๓/๒๕๕๑ ลงวันที่  
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ กรณีการส่งบันทึกความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
มใิช่เป็นความเหน็ส่วนตวัหรอืเป็นค�าแนะน�าหรอืค�าสัง่ และความเหน็ทางกฎหมายดงักล่าวไม่มผีลผกูพนัหน่วยงาน 
หรือบุคคลใดให้ต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด เป็นการปฏิบัติตามกรอบอ�านาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา อีกทั้งผู้ถูกร้องมิได้กระท�าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จึงไม่เป็นการใช้สถานะหรือต�าแหน่งการเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือ
การด�าเนินงานในหน้าท่ีประจ�าของคุณหญิงจารุวรรณ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่ประการใด

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและ 

กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐ และพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลด�ารงต�าแหน่งและ

61

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



ถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู ส�าหรบัอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการทีป่รกึษา 
กฎหมายประธานวฒุสิภาตามค�าสัง่ของประธานวฒุสิภาให้มหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาและให้ความเหน็ทางด้านกฎหมาย
แก่ประธานวุฒิสภาตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย และให้รายงานผลการด�าเนินงานตามภารกิจให้ประธาน
วุฒิสภาทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา เมื่อพิจารณาจากอ�านาจหน้าท่ีดังกล่าว
แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องในฐานะประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาแจ้งความเห็น 
ทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาเป็นเพียงการให้ข้อมูลตามท่ีส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดินซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐร้องขอเพ่ือประโยชน์ทางราชการ แม้ว่าคุณหญงิจารุวรรณน�าไปใช้อ้าง 
กไ็ม่เกีย่วข้องกบัผูถู้กร้อง ประกอบกบัความเหน็ทางกฎหมายดังกล่าวเป็นความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษากฎหมายประธานวฒุสิภาซึง่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาของประธานวุฒสิภาตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
มิใช่ความเห็นส่วนตนของผู้ถูกร้อง อีกทั้งการปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ย่อมเป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่ถอืว่าผูถ้กูร้องใช้สถานะหรอืต�าแหน่งการเป็น 
สมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้อง ของผู้อื่น ในการปฏิบัติราชการหรือ 
การด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๑)

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของนายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕) ประกอบ
มาตรา ๒๖๖

๑.๓.๔	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๔-๒๑/๒๕๕๔	วันที่	๘	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา 
๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลยุติธรรมส่งค�าโต้แย้งของคู่ความ รวม ๑๘ ค�าร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหาร 
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔  
(๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่
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ประเด็นเบื้องต้น

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เห็นว่า ประเด็นตามค�าร้องสิบแปดค�าร้องมีประเด็นโต้แย้งว่า  
พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๓๓ 
มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่ และ 
ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑  
วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) 
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีค�าสั่งรับค�าร้องทั้งสิบแปดค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้รวมพิจารณาและมีค�าวินิจฉัย 
ไปในคราวเดียวกัน และเนื่องจากประเด็นบางค�าร้องคู่ความโต้แย้งว่า ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งในขณะนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการประกาศ
ใช้แล้ว จึงมีค�าสั่งไม่รับวินิจฉัยเฉพาะประเด็นในส่วนที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งพระราชก�าหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒  

มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ ว่าด้วยบททั่วไป โดยมาตรา ๒ 
เป็นบทบญัญตักิ�าหนดให้ประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 
มาตรา ๓ วรรคหนึง่ เป็นบทบญัญตัทิีว่่าด้วยอ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรย์ิทรงใช้อ�านาจนัน้
ทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาล มาตรา ๔ เป็นบทบญัญตัท่ีิรบัรองและให้ความคุ้มครองศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์  
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล มาตรา ๖ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็น 
อนัใช้บงัคบัมไิด้ มาตรา ๗ เป็นบทบัญญตัทิีก่�าหนดไว้ในกรณเีมือ่ไม่มบีทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูน้ีบงัคบัแก่กรณใีด 
ให้วินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ 
บทบัญญัติมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ มิได้มีข้อความที่รับรองสิทธิและ
เสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยู่ในมาตราอื่น
ของรัฐธรรมนูญนี้แล้ว จึงไม่ใช่กรณีที่พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึง
มาตรา ๘๒ จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ได้

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐  
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ ว่าด้วยบททั่วไป และหมวด ๓  
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติรับรองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
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มาตรา ๒๖ เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดให้การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้อง 
ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๗ เป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง
ไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา  
คณะรัฐมนตร ีศาล รวมทัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญู และหน่วยงานของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย

มาตรา ๒๘ เป็นบทบัญญัติท่ีให้ความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถ 
ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่าการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ 
รัฐธรรมนูญน้ีก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญ 
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ 
แก่กรณใีดกรณหีนึง่ หรอืแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง ท้ังต้องระบบุทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนญูท่ีให้อ�านาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย

มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติรับรองให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง จะกระท�ามิได้

มาตรา ๔๐ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นบทบัญญัติคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง มีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้
รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ�าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือพยาน มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐ

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทรัพย์สิน 
โดยมาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ เป็นบทบญัญตัใิห้สทิธขิองบคุคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุม้ครอง โดยขอบเขตแห่ง
สิทธิและการจ�ากัดสิทธิในทรัพย์สินย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสอง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ
สืบมรดกของบุคคล และมาตรา ๔๒ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยบัญญัติว่า การเวนคืน
อสงัหารมิทรพัย์จะกระท�ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะกจิการของรัฐเพือ่การ
อันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ�าเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น
ธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนโดยค�านึงถึงราคาที ่
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ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน  
และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

มาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยเป็น 
บทบัญญัติให้สิทธิของบุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ แนว 
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยมาตรา ๗๕ เป็นบทบัญญัติท่ีก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการตรากฎหมายและก�าหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาว่าจะ
ด�าเนนิการเรือ่งใด ในระยะเวลาใด เพือ่บรหิารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั และต้อง
จัดท�ารายงานแสดงผลการด�าเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา

มาตรา ๘๑ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยก�าหนด 
ให้รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให ้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการ
ล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดต้ังองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย
และองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ และสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรภาคเอกชน
ที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

มาตรา ๘๔ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนด 
ให้รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดย (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม
โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ และ (๕) ก�ากับให้การประกอบกิจการท่ีมีการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด ๑๐ ศาล โดยมาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ อยู่ในส่วนท่ี ๑ ว่าด้วยบทท่ัวไป โดยมาตรา ๑๙๗  
วรรคหนึ่ง บัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งต้องด�าเนินการให้เป็นไป  
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ
ให้ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย วรรคสาม เป็นบทบญัญติัเกีย่วกบัการโยกย้ายผูพ้พิากษาและตุลาการซ่ึงไม่เกีย่วกบั 
ประเด็นตามค�าร้อง และวรรคส่ี เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองหรือ 
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ส่วนมาตรา ๑๙๘ เป็นบทบญัญติัว่าด้วยการจัดต้ังศาล ซ่ึงต้องต้ังข้ึนโดยพระราชบญัญติั  
และการตั้งศาลข้ึนใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งแทนศาลที่มีอยู ่
ตามกฎหมายส�าหรบัพจิารณาพพิากษาคดนีัน้ รวมทัง้การบญัญติักฎหมายให้มผีลเป็นการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท�ามิได้
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มาตรา ๒๑๑ เป็นบทบัญญัติอยู่ในส่วนที่ ๒ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ศาลท่ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาส่งความเห็นของศาลหรือ 
ค�าโต้แย้งของคู่ความไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีศาลจะใช้บังคับ 
แก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

มาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติอยู ่ในส่วนที่ ๓ ว่าด้วยศาลยุติธรรม เป็นบทบัญญัติให้ 
ศาลยุติธรรมมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�านาจ
ของศาลอื่น

ส�าหรับพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้างช�าระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับโอน
สินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์เพ่ือน�ามาบริหาร 
ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก�าหนด โดยให้ลกูหนีซ้ึง่รบัโอนมาอยูใ่นฐานะท่ีสามารถช�าระหนีที้ค้่างช�าระได้ และให้ลูกหนี้ 
สามารถด�าเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมดส้ินลง
หรือเหลือน้อยที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินจนไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้  
อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ดังนั้น พระราชก�าหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีบทบัญญัติก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
โดยให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย “บสท.” ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย ์
ด้อยคณุภาพของสถาบันการเงนิและบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ปรบัโครงสร้างหนี ้โดยการรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ
ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมท้ังสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันการช�าระหนี้
ส�าหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารตามวิธีการที่กฎหมายก�าหนด

พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ เป็น
บทบญัญัตใินหมวด ๔ ว่าด้วยการบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ส่วนที ่๓ การจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนั 
โดยมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ เป็นบทบญัญตัทิีก่�าหนดหลกัเกณฑ์การบงัคบัจ�านองหรอืบงัคบัจ�าน�ากบัทรพัย์สนิ
ที่เป็นหลักประกันส�าหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ซึ่งต้องด�าเนินการตามขั้นตอน คือ ต้องมีหนังสือบอก
กล่าวให้ลูกหนี้และผู้จ�านองหรือผู้จ�าน�าทราบ และขอให้ช�าระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
บอกกล่าว หากไม่ช�าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ บสท. มีอ�านาจด�าเนินการจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลัก
ประกันได้ โดยมาตรา ๗๖ ให้การจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน กระท�าได้ ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขาย 
ทอดตลาด (๒) โดยวธิอีืน่ ถ้าเหน็ว่าเป็นประโยชน์กบั บสท. และลกูหนีม้ากกว่าการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวธิี
รบัโอนทรพัย์สนินัน้มาเป็นของ บสท. ในราคาไม่น้อยกว่าราคาท่ีพงึได้รบัจากการขายทอดตลาดแทนการจ�าหน่าย 
ทั้งนี้ การจ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว มาตรา ๗๗ ให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันจ�าหน่ายโดยลง
โฆษณาในระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และในหนงัสอืพมิพ์รายวนัทีแ่พร่หลายอย่างน้อยหนึง่ฉบบัเป็นเวลาตดิต่อกนั 
ไม่น้อยกว่าสามวัน และให้ถือว่าการประกาศล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการบอกกล่าวการโอนทรัพย์สินแก่ลูกหนี ้
ผู้จ�านอง ผู้จ�าน�า ผู้ค�้าประกัน และบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นทราบแล้ว

อย่างไรก็ดีได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองและเป็นหลักประกันในการจ�าหน่ายทรัพย์สินไว้
ในมาตรา ๗๘ โดยให้บุคคลซึ่งมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะจ�าหน่ายสามารถยื่นค�าคัดค้านและชี้แจงเหตุผลใน
การคัดค้าน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ บสท. ก่อนวันจ�าหน่ายทรัพย์สินไม่น้อยกว่าสามวันท�าการและให้
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คณะกรรมการบริหารพิจารณาค�าคัดค้านโดยเร็ว ถ้าเห็นว่าค�าคัดค้านมีเหตุผลสมควรก็ให้คณะกรรมการบริหาร
สั่งยุติการจ�าหน่ายทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์สิทธิในทรัพย์สินท่ีจะจ�าหน่ายให้เสร็จส้ิน แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่มเีหตผุลสมควรกใ็ห้สัง่ยกค�าคดัค้าน พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้คดัค้านทราบและด�าเนนิการจ�าหน่ายทรัพย์สินนัน้ต่อไป  
ในกรณีท่ีไม่มีการคัดค้านภายในก�าหนดเวลาให้ถือว่าลูกหนี้ ผู้จ�านอง ผู้จ�าน�า ผู้ค�้าประกัน และบุคคลซ่ึงมีส่วน 
ได้เสยีในทรพัย์สนินัน้ ได้ให้ความยนิยอมการจ�าหน่ายทรพัย์สนินัน้แล้ว นอกจากนีม้าตรา ๗๙ บญัญตัใิห้ผูเ้สยีหาย
จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ยกค�าคัดค้านตามมาตรา ๗๘ อาจเรียกร้องให้ บสท. ชดใช้
ค่าเสียหายจากเงินท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน หากพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นดีกว่าลูกหนี้  
ผู้จ�านอง หรือผู้จ�าน�า และไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีนี้  
ผู้เสียหายต้องยื่นค�าขอต่อศาลภายในก�าหนดสามเดือนนับแต่วันที่ได้มีการจ�าหน่ายทรัพย์สินนั้น

ส�าหรับเงินที่ได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินมาตรา ๘๐ ให้ บสท. หักค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่าย
ทรัพย์สินก่อนท่ีจะช�าระหนี้ท่ีลูกหนี้มีอยู่กับ บสท. ถ้ามีเงินคงเหลือให้ส่งคืนให้แก่ลูกหนี้ ผู้จ�านอง หรือผู้จ�าน�า 
แล้วแต่กรณี และในการจ�าหน่ายทรัพย์สินหรือ บสท. รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๗๖ นั้น มาตรา ๘๑ ให้สิทธิ
ของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตหรือ บสท. ไม่เสียไป แม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของลูกหนี้และห้าม 
หักกลบลบหนีท้ีม่อียูก่บัลกูหนีจ้ากจ�านวนเงนิทีไ่ด้จากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิ อกีทัง้มาตรา ๘๒ มใิห้มกีารเพกิถอน
การจ�าหน่ายทรัพย์สินตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๗๖

พจิารณาแล้วเหน็ว่า การทีพ่ระราชก�าหนดบรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ บสท. 
มอี�านาจบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ และบงัคบัจ�านองทรัพย์สินทีเ่ป็นหลักประกนัของลูกหนีท้ี ่บสท. ได้รับโอน
สทิธเิรยีกร้องจากสถาบนัการเงนิมาบรหิารเพ่ือบงัคบัช�าระหนี ้เป็นวิธกีารเฉพาะ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ 
บทบัญญัติของพระราชก�าหนดดังกล่าวมิได้ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตย ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
สิทธิและเสรีภาพ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึง่ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ทัง้ไม่ท�าให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องศาลและหน่วยงาน 
ของรฐัไม่เป็นไปตามหลกันิติธรรม และมไิด้เป็นเร่ืองการใช้อ�านาจขององค์กร โดยไม่ค�านงึถงึศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์  
สิทธิและเสรีภาพ หรือเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ เกินความจ�าเป็น
หรือเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ ไม่กระทบต่อสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  
ไม่กระทบต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หรือความเสมอกันในกฎหมาย อีกทั้งไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
มไิด้เป็นบทบญัญัตท่ีิจ�ากดัสทิธใินกระบวนการยติุธรรมตามมาตรา ๔๐ แม้ว่า พระราชก�าหนดดังกล่าวจะจ�ากดัสทิธิ
ของบุคคลในทรัพย์สินบางประการ แต่ก็เป็นการจ�ากัดสิทธิดังกล่าวเพียงเท่าที่จ�าเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ 
ด้อยคณุภาพ และการค้างช�าระหนีข้องลกูหนีข้องสถาบนัการเงนิของรฐัและเอกชนทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ
และสถาบันการเงินของประเทศ เป็นการด�าเนินการเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่เพื่อประโยชน์ของ
บคุคลใดบคุคลหน่ึงหรอืองค์กรใดองค์กรหน่ึงโดยเฉพาะ และมไิด้เกีย่วกับการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ตามทีบ่ญัญตัิ
ไว้ในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ อกีทัง้มไิด้ตดัสทิธผู้ิทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการกระท�าของ บสท. ในการทีจ่ะใช้ 
สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลยุติธรรม อันเป็นการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
จากการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้ว มิได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐาน 
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แห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม หรือแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมิได้เป็นการก้าวล่วงอ�านาจตุลาการ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา 
๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ ตามที่โต้แย้งในค�าร้องดังกล่าวแต่อย่างใด

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  

มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ 
มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘

๑.๓.๕	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๒/๒๕๕๔	วันที่	๘	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งค�าร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ 
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเป็นรัฐมนตรีของ 
นายถาวร เสนเนยีม รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส้ินสดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๑๘ คน ผู้ร้อง เข้าชื่อร่วมกัน 

เพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาส่งค�าร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้ถูกร้องที่ ๑ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลให้ 
ความเป็นรัฐมนตรขีองผูถ้กูร้องท่ี ๑ สิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๖) ศาลรฐัธรรมนญู
จึงมีค�าสั่งจ�าหน่ายค�าร้องเฉพาะผู้ถูกร้องที่ ๑

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องกรณีนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ผู้ถูกร้องที่ ๒ สรุปได้ว่า ผู้ถูกร้องท่ี ๒ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย เม่ือวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ระบุว่า พลตรหีญงิ จนัทมิา เสนเนียม คูส่มรสของ ผูถ้กูร้องที ่๒ มเีงินลงทนุ
ในคณะบุคคลวรจนัทร์ จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเร่ืองน้ีผูร้้องตรวจสอบแล้วพบว่า เงินลงทุนในคณะบคุคลวรจันทร์ 
ดังกล่าวเป็นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องท่ี ๒ และพันเอกหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์ (ยศขณะนั้น) ท่ีร่วมกันจัดต้ัง 
คณะบคุคลวรจนัทร์ เมือ่วนัท่ี ๓ มถุินายน ๒๕๔๕ เงนิลงทนุร่วมกนัคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมวีตัถปุระสงค์ในการ 
รบัตรวจสอบบญัชแีละรบัท�าบญัช ีซึง่คูส่มรสของ ผู้ถกูร้องที ่๒ เป็นผู้จัดการและมอี�านาจในการด�าเนนิการต่าง ๆ

ผู้ร้องเห็นว่า การด�าเนินการของคณะบุคคลวรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคู่สมรสของ ผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลวรจันทร์ กรณีจึง
เป็นการกระท�าต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ
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รฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ เป็นเหตใุห้ความเป็นรฐัมนตรขีองผูถ้กูร้องที ่๒ สิน้สดุลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสมาชิกวุฒิสภา จ�านวน ๑๘ คน ซึ่งมีจ�านวน 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภา 
ว่าความเป็นรฐัมนตรขีองผูถู้กร้องท่ี ๑ และความเป็นรฐัมนตรขีองผูถ้กูร้องที ่๒ สิน้สดุลงเฉพาะตัวตามรฐัธรรมนญู  
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) และเม่ือประธานวฒุสิภาส่งค�าร้องมายงัศาลรัฐธรรมนญู กรณจึีงเป็นไปตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�านาจรับวินิจฉัยค�าร้องนี้ได้ โดยในการนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเฉพาะ
กรณีผู้ถูกร้องที่ ๒ ส่วนกรณีผู้ถูกร้องที่ ๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าสั่งจ�าหน่ายค�าร้องไปก่อนแล้ว

ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องที่	๒
ผู้ถูกร้องที่ ๒ ชี้แจงว่า ค�าว่า “คณะบุคคล” กับ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” มีถ้อยค�าที่แตกต่างกัน 

จงึมคีวามหมายต่างกนั ถ้ากฎหมายมเีจตนารมณ์มุง่หมายให้คณะบคุคลมคีวามหมายเช่นเดียวกนักบัห้างหุ้นส่วน
สามัญย่อมต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ บัญญัติให้สัญญา
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเป็นสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกันเข้าเพื่อกระท�ากิจการร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์ 
จะแบ่งก�าไรอันพงึได้แต่กจิการท่ีท�านัน้ ในขณะทีค่ณะบคุคล หมายถงึ บคุคลธรรมดาต้ังแต่สองคนขึน้ไปตกลงกนัเข้า
เพือ่กระท�ากจิการร่วมกัน แต่ไม่มวีตัถุประสงค์จะแบ่งปันผลก�าไรอนัพึงได้แต่กจิการท่ีท�านัน้ การจดัต้ังคณะบคุคล 
วรจันทร์ได้มีการยื่นค�าขอต่อกรมสรรพากรโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
โดยหลักการแล้วจึงไม่เข้าลักษณะของการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลวรจันทร์จัดตั้งขึ้นก็เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการแยกฐานการเสียภาษี ซึ่งหากคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่จัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ขึ้นก็ต้องน�า 
รายได้จากการประกอบวชิาชีพอิสระรบัตรวจสอบบญัชไีปค�านวณรวมกบัรายได้ของผู้ถูกร้องที ่๒ ท�าให้เกดิความ 
ยุ่งยากและเสียภาษีในอัตราที่สูงท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในขณะที่คณะบุคคลวรจันทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อรับ
ตรวจสอบบญัชแีละรบัท�าบัญช ีโดยเงนิลงทนุน�ามาซ้ือโต๊ะ แฟ้มเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยใช้สถานประกอบการ 
ที่เดียวกันกับบ้านพักซึ่งเป็นที่อาศัยของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ การด�าเนินกิจการไม่ได้แสวงหาก�าไรมาแบ่งปัน 
กันเนื่องจากคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ค่าจ้างที่ได้มาจากการรับตรวจ
สอบบญัชแีละรบัท�าบญัชนี�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดบูดิามารดาและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท้ังหมด รายได้ 
ทัง้หมดคูส่มรสของผูถู้กร้องท่ี ๒ เป็นผู้รับและจัดการแต่ผูเ้ดียวไม่เคยแบ่งปันให้แก่พันเอกหญงิ ชกานาฏ จนัทรวงศ์  
ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงและได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้วว่า  
กรณีไม่เข้าข่ายเป็นการกระท�าต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีต่อมาเมื่อวันที่  
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ก็ได้มีการจดทะเบียนยกเลิกคณะบุคคลวรจันทร์ไปแล้วโดยไม่มีการช�าระบัญชีเหมือนกับ
การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เงินลงทุนของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ ใน 
คณะบุคคลวรจนัทร์จงึไม่มลีกัษณะเป็นหุน้ส่วนหรือผูถ้อืหุน้ทีจ่ะต้องแจ้งความประสงค์ถอืครองหุน้เพือ่ด�าเนนิการ
โอนหุ้นไปยังนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
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ประเด็นวินิจฉัย
มปีระเดน็ทีต้่องวนิจิฉยัก่อนว่า คณะบคุคลวรจนัทร์มลีกัษณะเป็นห้างหุน้ส่วนตามรฐัธรรมนญู 

มาตรา ๒๖๙ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ ไม่ได้บัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วนไว้ 
แต่เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท อันเป็นกฎหมาย
ทั่วไปซึ่งบัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วนไว้ในหมวด ๑ มาตรา ๑๐๑๒ ว่า “อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือ
บรษัิทนัน้ คอืสญัญาซ่ึงบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงเข้ากนัเพ่ือกระท�ากจิการร่วมกนัด้วยประสงค์จะแบ่งปันก�าไร
อนัจะพงึได้แต่กิจการทีท่�านัน้” จงึกล่าวได้ว่า ห้างหุน้ส่วนต้องมีลกัษณะดงันี ้(๑) สญัญาซึง่บคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป 
ตกลงเข้ากัน (๒) เพื่อกระท�ากิจการร่วมกัน และ (๓) มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันก�าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท�านั้น

ส่วนค�าว่า คณะบุคคล ปรากฏตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๖ วรรคสอง 
ทีก่�าหนดให้บคุคลมหีน้าทีย่ืน่รายการเกีย่วกบัเงนิได้พึงประเมนิทีไ่ด้รับในระหว่างปีภาษทีีล่่วงมาแล้วว่า “ในกรณี
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืคณะบคุคลทีม่ใิช่นติบิคุคลมเีงนิได้พงึประเมนิในปีภาษท่ีีล่วงมาแล้วเกนิจ�านวนตาม (๑) ให้
ผู้อ�านวยการหรือผู้จัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นท่ีได้รับ
ในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วภายในก�าหนดเวลาและตามแบบเช่นเดียวกับวรรคก่อน การเสียภาษีในกรณีเช่นนี ้
ให้ผู้อ�านวยการหรือผู้จัดการรับผิดเสียภาษีในช่ือของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นจากยอดเงินได้พึงประเมิน 
ทั้งสิ้นเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวไม่มีการแบ่งแยก ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคน 
ไม่จ�าต้องยืน่รายการเงนิได้ส�าหรบัจ�านวนเงนิได้พงึประเมนิดงักล่าวเพือ่เสยีภาษอีกี แต่ถ้าห้างหุน้ส่วนหรอืคณะบคุคล
นั้นมีภาษีค้างช�าระ ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนร่วมรับผิดในเงินภาษีที่ค้างช�าระนั้นด้วย”  
แต่ประมวลรัษฎากรก็ไม่ได้ให้นิยามค�าว่า “คณะบุคคล” ว่ามีความหมายอย่างไร คงได้ความจากผู้แทนอธิบดี 
กรมสรรพากร ท่ีเบิกความต่อศาลว่า คณะบุคคลตามประมวลรัษฎากร หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ร่วมกระท�ากิจการโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลก�าไร ดังนั้น ประเด็นท่ีว่าคณะบุคคลจะมีลักษณะเป็น 
ห้างหุ้นส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ หรือไม่ จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป

ข้อเท็จจริงจากทางไต่สวนในคดีนี้ได้ความว่าพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของ 
ผู้ถูกร้องที่ ๒ และพลตรีหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์ จดทะเบียนจัดต้ังคณะบุคคลวรจันทร์ที่กรมสรรพากร  
เพื่อเป็นการแยกฐานภาษีของพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เท่านั้น โดย พลตรีหญิง 
จันทิมา เสนเนียม เป็นผู้ลงทุนและด�าเนินกิจการของคณะบุคคลวรจันทร์ ต้ังแต่เร่ิมจัดต้ังจนถึงเลิกคณะบุคคล 
วรจันทร์ และเป็นผู้รับประโยชน์จากการกระท�ากิจการแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการแบ่งปันรายได้ให้แก่พลตรีหญิง  
ชกานาฏ จันทรวงศ์ แต่อย่างใด กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงว่า พลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม และ 
พลตรหีญงิ ชกานาฏ จันทรวงศ์ ได้ร่วมกระท�ากิจการอนัเป็นคณะบคุคล การจดทะเบยีนจัดตัง้คณะบคุคลวรจันทร์
เป็นเพยีงการตัง้ฐานภาษใีหม่โดยไม่ประสงค์จะมกีารผกูพนักนัตามนัน้ กจิการของคณะบคุคลวรจันทร์เป็นกจิการ
ของพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว กรณีไม่เป็นการกระท�าที่เข้าลักษณะ
เป็นคณะบุคคล ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า คณะบุคคลวรจันทร์เป็นห้างหุ้นส่วน และพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม 
คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ มีการกระท�าอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙
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ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙

๑.๓.๖	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๓/๒๕๕๔	วันที่	๓๐	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จ�ากัด) เพื่อขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘  
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จ�ากัด ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย ที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน 
ที่ ๓ และนายณรงค์ เลิศนันทกุล ที่ ๔ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีการจดทะเบียนจ�านองกับธนาคารมหานคร จ�ากัด 
(มหาชน) ต่อมาได้โอนสิทธิการรับจ�านองให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ยื่น
ค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจ�านองและยื่นค�าขอขายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของ 
ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จ�านองและได้ลงลายมือชื่อในค�าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่มีหนังสือมอบอ�านาจ
จากผู้ฟ้องคดีและได้ให้ถ้อยค�าอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการยื่นค�าขอ 
จดทะเบียนโดยอ้างว่าได้ซ้ือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินท้ังสองแปลงมาจากการขายทอดตลาดของศาล  
ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมอบอ�านาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ด�าเนินการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงมีหนังสือขอให้ 
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ ยกเลกิการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมระงบัจ�านองและขายตามค�าขอของผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๔ ต่อมา 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ด�าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้วมีความเห็นยืนตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครองกลางขอให้มีค�าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลปกครองไม่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ 
จึงมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่ง
ของศาลปกครองกลางชั้นต้นท่ีไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ตามค�าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งโต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง เป็นกรณีที่อยู่ในอ�านาจ
พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดมิอาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ และในการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจ�าต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก�าหนดดังกล่าวบังคับแก่คดีและ 
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ยงัไม่มคี�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบญัญติันีม้าก่อน เป็นกรณตีามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ 
วรรคหนึง่ จงึให้ส่งค�าโต้แย้งของผูฟ้้องคดใีห้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้อง

คดีที่โต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ ซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ประกอบกับศาลปกครองสงูสดุจะใช้บทบญัญตัมิาตรา ๑๑ แห่งพระราชก�าหนดดงักล่าวบงัคบัแก่คดน้ีี และยงัไม่มี
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 
วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัย
พจิารณาแล้วเหน็ว่า รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม  

มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป โดย
มาตรา ๒๖ เป็นบทบัญญัตท่ีิก�าหนดให้การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรฐัทกุองค์กรต้องค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์  
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ 
ชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ 
ความคุม้ครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญู และหน่วยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตคีวามกฎหมาย ทัง้นี ้บทบญัญตัมิาตรา ๒๗ มไิด้มีข้อความใด 
ทีร่บัรองสทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ เนือ่งจากสทิธแิละเสรภีาพท่ีเป็นเรือ่งเฉพาะมบัีญญตัอิยูใ่น
มาตราอืน่ของรฐัธรรมนญูนีแ้ล้ว จงึไม่อาจอ้างหรอืโต้แย้งว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๗ ได้

มาตรา ๒๘ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่คุ ้มครองบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดี 
ในศาลได้ และวรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่รับรองการใช้สิทธิทางศาลของบุคคล เพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในหมวดน้ีได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่าการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) เป็นบทบญัญติัในหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย ส่วนที ่๔  
สิทธใินกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นบทบัญญัตคิุ้มครองสทิธิของบุคคลให้เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
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มาตรา ๖๐ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธ ิ
ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือ
ละเว้นการกระท�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีบทบัญญัติก�าหนดหลักเกณฑ์ 
และวธิกีารบรหิารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ โดยให้ บสท. ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐัมอี�านาจบงัคบัจ�าน�า บงัคบัจ�านอง
ทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนัของลกูหนีท่ี้ บสท. ได้รับโอนหนีม้าจากสถาบันการเงินทีเ่ป็นเจ้าหนีเ้ดิมมาบริหารเพือ่
บังคับช�าระหนี้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถช�าระหนี้ได้โดยเร็ว

พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ เป็นบทบัญญัต ิ
ในหมวด ๑ ว่าด้วยการจัดตั้งและเงินทุน โดยมีสาระเกี่ยวกับการไม่ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. 
ตามพระราชก�าหนดนี้ และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ ค�าสั่ง ค�าวินิจฉัย การอนุญาต และการกระท�าอื่นใด
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. เนื่องจาก 
บสท. คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยไม่ต้องอาศัย
อ�านาจศาล และการออกระเบียบค�าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้ จึงจ�าเป็นต้องให้ 
ความคุ้มครองแก่ บสท. คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารไม่ต้องถูกด�าเนินคดีในศาลปกครอง

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  
มาตรา ๑๑ แล้ว เห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติคุ้มครอง บสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงนิให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ เพือ่ประโยชน์
แก่ระบบเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มิได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
ซึง่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพดงักล่าวหากปล่อยทิง้ไว้เนิน่นานจะก่อให้เกดิปัญหาต่อสถาบนัการเงินอย่างรนุแรงอนัจะ
กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ อกีทัง้บทบญัญติัดังกล่าวเป็นเพียงการยกเว้นเฉพาะกรณกีารน�าคดขีึน้ 
สู่ศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และการกระท�าอื่นใดของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อนัเกีย่วกบัการบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพเท่านัน้ อย่างไรกต็าม หากมี 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�าของ บสท. บุคคลนั้นก็ย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาต่อศาลยุติธรรมได้ พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จึงมิได้เป็น
เรื่องการใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐโดยไม่ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ไม่ท�าให้สิทธิ
และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่กระทบต่อกรณีที่บุคคลจะอ้างศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนษุย์ หรอืใช้สทิธแิละเสรภีาพของตน ไม่เป็นการจ�ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบคุคลท่ีรัฐธรรมนญูรับรอง
ไว้ และมไิด้กระทบกระเทอืนสาระส�าคญัแห่งสิทธแิละเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธขิองบคุคลในกระบวนการยติุธรรม
และสทิธขิองบคุคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐตามทีบ่ญัญติัไว้ในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐
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ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัว่า พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา 

๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐

๑.๓.๗	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๔/๒๕๕๔	วันที่	๒๐	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘  
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายสรศักดิ์ ตั้งทวีสิน หรือตั้งบัณฑิต เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ที่ ๑ 

กับพวกอีกสองคน เป็นจ�าเลย ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากจ�าเลยที่ ๑ จ�าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อันเป็นที่ดินพิพาทโดยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยไม่มีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้และ
ผูจ้�านองช�าระหนีภ้ายในเวลาหนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืบอกกล่าว ซึง่จะต้องระบดุ้วยว่าหากไม่ปฏบิติัการ
ช�าระหนีภ้ายในระยะเวลาท่ีก�าหนด จ�าเลยท่ี ๑ จะบงัคบัช�าระหนีต้ามพระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมาจ�าเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โดยไม่ได้แสดงเหตุผลว่า การจ�าหน่าย
โดยวิธีการขายทอดตลาดนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กับจ�าเลยที่ ๑ และลูกหนี้มากกว่า ทั้งในการโอนกรรมสิทธิ์นั้นก็
ไม่มีลกูหน้ีคนใดให้ความยนิยอม นอกจากนัน้จ�าเลยที ่๑ ยงัได้ประกาศให้มกีารประมลูซือ้ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 
ดงักล่าว ซึง่โจทก์ได้โต้แย้งคดัค้านแต่จ�าเลยที ่๑ มไิด้หยดุการกระท�าแต่อย่างใด โจทก์จงึขอให้ศาลพพิากษาเพกิถอน 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จ�าเลยทั้งสามได้กระท�าการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจ�าเลยทั้งสาม 
ไม่ด�าเนนิการให้ถือเอาค�าพพิากษาเป็นการแสดงเจตนาโดยให้จ�าเลยทัง้สามรบัผดิเสยีค่าใช้จ่ายทัง้หมดให้แก่โจทก์

ต่อมาโจทก์ยื่นค�าร้องโต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ให้สิทธิแก่จ�าเลยที่ ๑ กรณีการจ�าหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีอื่นที่จะเป็นประโยชน์กับ 
บสท. และลกูหนีม้ากกว่า กใ็ห้จ�าหน่ายโดยวธิอ่ืีนได้ หรอืรบัโอนทรพัย์สนินัน้ไว้ในราคาไม่น้อยกว่าราคาทีจ่ะพงึได้
รบัจากการขายทอดตลาดแทนการจ�าหน่ายกไ็ด้นัน้ขดัต่อบทบญัญติัรฐัธรรมนญูทีใ่ห้ความคุม้ครองสทิธขิองบุคคล
ในทรัพย์สิน พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ที่ตัดสิทธิหรือเพิกถอนอ�านาจ
ของศาลปกครองในการพจิารณาพพิากษา โดยมใิห้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดี
ปกครองมาใช้บงัคบัแก่การด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารสินทรพัย์ด้อยคณุภาพของ บสท. ตามพระราชก�าหนดนี้ 
พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ เป็นบทบญัญติัท่ีลิดรอนสิทธแิละเสรีภาพใน
ทรพัย์สนิของบคุคลโดยอ�านาจฝ่ายปกครอง บทบัญญติัแห่งพระราชก�าหนดดังกล่าวจึงขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ที่ให้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง 
และมาตรา ๖๐ ที่ให้สิทธิบุคคลใช้กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา ๖๒ ที่ให้สิทธิบุคคลที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานนั้น และมาตรา ๒๗๑ ที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี
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ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่า ข้อโต้แย้งของโจทก์เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทัง้ยงัไม่ปรากฏว่ามคี�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในประเดน็
ดังกล่าว จึงสมควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีส่ง 

ค�าโต้แย้งของโจทก์ทีโ่ต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ 
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่ และ
ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑  
วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) 
ศาลรฐัธรรมนญูจึงมคี�าสัง่รบัค�าร้องนีไ้ว้พจิารณาวนิจิฉัย และเนือ่งจากในขณะทีม่กีารย่ืนค�าร้องดังกล่าวรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้แล้ว จึงมีค�าสั่งไม่รับพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นที่
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ว่าพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยไว้แล้ว ตามค�าวินิจฉัยที่ 
๔ - ๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา 
๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ ส่วนประเด็นที่ว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓  
หรอืไม่ นัน้ ศาลรฐัธรรมนญูเคยมคี�าวนิจิฉยัในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายดงักล่าวแล้วว่า พระราชก�าหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ตามค�าวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ มีหลกัการอย่างเดียวกนักับรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ และประเด็นที่ว่าพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ หรือไม่ นั้น  
ศาลรัฐธรรมนญูได้มคี�าวินจิฉยัไว้แล้วตามค�าวินจิฉยัที ่๒๓/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�าหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ จึงไม่จ�าต้อง
วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวซ�้าอีก ดังนั้น คงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ

ประเด็นที่หนึ่ง พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔  
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ 
และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่
จะฟ้อง หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่วน
มาตรา ๒๒๓ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง โดยบัญญัติถึงอ�านาจของศาลปกครอง
และล�าดับช้ันศาลปกครอง โดยให้ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส�าหรับพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ 
และมาตรา ๘๒ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ส่วนที่ ๓ การจ�าหน่ายทรัพย์สินที่
เป็นหลกัประกนั โดยมาตรา ๗๔ เป็นบทบัญญตัทิีก่�าหนดหลกัเกณฑ์การบงัคบัจ�านองหรอืบงัคบัจ�าน�ากับทรพัย์สนิ
ที่เป็นหลักประกันส�าหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ซึ่งต้องด�าเนินการตามขั้นตอน คือ ต้องมีหนังสือบอก
กล่าวให้ลูกหนี้และผู้จ�านองหรือผู้จ�าน�าทราบ และขอให้ช�าระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
บอกกล่าว หากไม่ช�าระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ให้ บสท. มีอ�านาจด�าเนินการจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีเป็น 
หลักประกันได้ โดยมาตรา ๗๖ ให้การจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน กระท�าได้ ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธ ี
การขายทอดตลาด (๒) โดยวิธีอื่น ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ บสท. และลูกหนี้มากกว่าการขายทอดตลาด  
และ (๓) โดยวิธีรับโอนทรัพย์สินนั้นมาเป็นของ บสท. ในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่พึงได้รับจากการขายทอดตลาด
แทนการจ�าหน่าย ส่วนมาตรา ๘๒ เป็นบทบญัญติัทีม่ใิห้มกีารเพิกถอนการจ�าหน่ายทรัพย์สนิตามวธิกีารทีก่�าหนด
ไว้ในมาตรา ๗๖

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ แล้วเห็นว่า เป็นบทบัญญัติที่มีขึ้นเพื่อให้การด�าเนินการแก้ไขปัญหาภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ�านวนมากของสถาบันการเงินซึ่งท�าให้เกิดปัญหาต่อ
ระบบเศรษฐกจิและสถาบนัการเงินของรฐัและเอกชน โดยสาระส�าคญัของมาตราดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีมีความมุ่งหมายและก�าหนดวิธีการเฉพาะเพ่ือ
ฟ้ืนฟคูวามมัน่คงของสถาบนัการเงนิ โดยค�านงึถึงความเป็นธรรมทัง้ลูกหนีแ้ละเจ้าหนี ้กล่าวคอื ในส่วนของลูกหนี ้
มุ่งหมายให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ที่ค้างช�าระและสามารถกลับมาประกอบกิจการได้อย่างปกติ และในส่วนของเจ้าหนี ้
มุง่หมายให้เจ้าหนีไ้ด้รบัช�าระหน้ีทีค้่างช�าระ ซึง่ตัง้อยูบ่นหลักการพ้ืนฐานของความยติุธรรม และโดยทีเ่ป็นกฎหมาย
ทีก่�าหนดมาตรการไว้เป็นการเฉพาะเพือ่ฟ้ืนฟคูวามมัน่คงของสถาบนัการเงนิทีม่หีนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้จ�านวนมาก  
บสท. จึงมีอ�านาจบังคับจ�านองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ที่ บสท. รับโอนมาจากสถาบันการเงิน 
มาบริหาร โดยมิได้ตัดสิทธิในการที่จะใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีต่อศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ 
หากว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�า หรือละเว้นการกระท�าของ บสท. จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๐ อีกทัง้ พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ 
ไม่มปีระเดน็ทีเ่กีย่วกบัอ�านาจพจิารณาพพิากษาคดีของศาลปกครองจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๒๓

76

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



ประเด็นที่สอง พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๒๑๘ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยเป็น
บทบัญญัติว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้ โดยมิได้มีข้อความที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด  
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่กรณีที่พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ได้

มาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๕ สิทธ ิ
ในทรัพย์สิน โดยวรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติให้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่ง
สิทธิและการจ�ากัดสิทธิในทรัพย์สินย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสอง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ
สืบมรดกของบุคคล

มาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธ ิ
ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยบัญญัติให้สิทธิบุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน

มาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม โดยให้ศาลยุติธรรม
มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�านาจของศาลอื่น

พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ เป็นบทบัญญัติที ่
อยูใ่นหมวด ๑ การจดัตัง้และเงนิทุน โดยมสีาระส�าคัญเกีย่วกบัการไม่ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. 
และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ ค�าสั่ง ค�าวินิจฉัย การอนุญาต และการกระท�าอื่นใดของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เนื่องจาก บสท. มีอ�านาจในการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ส่วนคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจออกระเบียบค�าสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้ จึงจ�าเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่ บสท. คณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อไม่ให้ต้องถูกด�าเนินคดีในศาลปกครอง และไม่ให้เกิดการประวิงคดี

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  
มาตรา ๑๑ แล้ว เห็นว่าเป็นบทบัญญัติคุ้มครอง บสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย ์
ด้อยคุณภาพ เพือ่ให้สามารถแก้ปัญหาสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงนิให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ เพือ่ประโยชน์ 
แก่ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มิได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ 
แม้ว่าบทบญัญตัดัิงกล่าวจ�ากดัสทิธขิองบคุคลในทรัพย์สิน แต่กเ็ป็นการจ�ากดัสิทธเิพียงเท่าท่ีจ�าเป็น และไม่ได้กระทบ
กระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ อีกท้ังบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการ
ยกเว้นเฉพาะกรณกีารน�าคดขีึน้สูก่ารพจิารณาคดขีองศาลปกครองเท่านัน้ หากมผีูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหาย บคุคลนัน้ 
มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลยตุธิรรมได้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๘ จึงเป็นการคุม้ครองสิทธขิองบุคคลในการมส่ีวนร่วม
ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
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สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ ประกอบรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งให้อ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัว่า พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา 

๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓

๑.๓.๘	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๕/๒๕๕๔	วันที่	๒๗	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจุมพฏ บุญใหญ่) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ามติของพรรค 
เพ่ือไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือ 
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายจุมพฏ บุญใหญ่ (ผู้ร้อง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ยื่นค�าร้องขอให ้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)  
ว่ามติของพรรคเพ่ือไทย (ผู้ถูกร้อง) มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่ สรุปได้ดังนี้

(๑) ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี ๒ จังหวัดสกลนคร 
สังกัดพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่ง 
ยุบพรรคพลังประชาชน ผู้ร้องได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง และผู้ถูกร้องได้มีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

(๒) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องว่ามีสมาชิกพรรค 
กล่าวหาว่าผู้ร้องละเมิดวินัยและจรรยาบรรณของพรรค จึงให้ผู้ร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินัย
และจรรยาบรรณและผู้ร้องได้ยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณแล้ว ต่อมา 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกร้องได้จัดให้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ถูกร้อง ลงมติขับผู้ร้องให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องตามข้อบังคับ
พรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ โดยมีผลตามกฎหมายให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง 
โดยมติดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าผู้ร้องกระท�าผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์ 
ที่ไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าร่วมสัมมนาและลงพ้ืนท่ีกับพรรค 
ภูมิใจไทยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๓

(๓) ผู้ร้องเห็นว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกนั้นไม่เพียงแต่
ท�าให้สมาชิกภาพของผู้ร้องต้องสิ้นสุดลงเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ร้องอีกสถานะหนึ่งต้องสิ้นสุดลงด้วยนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องมีมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๗) ท�าให้ 
ผูร้้องไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยได้ มตขิองพรรคผูถ้กูร้องจงึขดัต่อสถานะและ
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การปฏิบัติหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง ตามค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๔๒

(๔) ผู้ร้องเห็นว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคโดยเหตุ 
ที่ผู ้ร้องวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันและองค์กรบริหารของพรรคเป็นการขัดและแย้งกับหลักการพื้นฐาน 
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๕) ผู ้ร้องไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยและไม่เคยแนะน�าหรือเชิญชวน
ประชาชนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย แต่ผู้ร้องกลับได้แนะน�าและเชิญชวนให้ประชาชนสมัคร
เป็นสมาชิกของผู้ถูกร้องทั้งในเขตเลือกตั้งที่ผู ้ร้องได้รับเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครด้วย  
อันเป็นกิจกรรมทางการเมืองนอกรัฐสภาที่ผู้ร้องด�าเนินการกับผู้ถูกร้อง

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) วรรคสาม ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ 
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๔) จึงรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
(๑) การออกข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงม ี
สภาพบงัคับต่อสมาชกิ เมือ่ผูร้้องได้สมคัรเข้าเป็นสมาชกิของพรรค จงึต้องด�ารงตนอยูภ่ายใต้กรอบข้อบงัคบัพรรค
เช่นเดยีวกับสมาชกิคนอืน่ ๆ  ผูร้้องเป็นท้ังสมาชกิพรรคและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงึต้องไม่กระท�าการใดอนัเป็น 
การฝ่าฝืนต่อข้อบงัคบัพรรค แต่ผูร้้องได้ละท้ิงอดุมการณ์และแนวนโยบายของพรรคเพ่ือผลประโยชน์ส�าหรับตนเอง

(๒) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ พรรคภูมิใจไทยได้จัดสัมมนาขึ้นท่ีจังหวัด
สกลนคร ผูร้้องซึง่ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในสังกดัผู้ถกูร้องได้ไปร่วมในงานดังกล่าว และได้แสดงตน 
ปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนอย่างชัดเจนโดยการถอดเสื้อของตนเองออกแล้วน�าเสื้อท่ีมีสัญลักษณ์ของ
พรรคภูมใิจไทยมาสวมแทน โดยมหัีวหน้าพรรคภมูใิจไทยช่วยสวมใส่ อกีทัง้ได้ร่วมรณรงค์และแสดงตนในขบวนแห่
ของพรรคภูมใิจไทยโดยสวมเสือ้ของพรรคภมูใิจไทยอยูต่ลอดเวลา และยงัได้แถลงข่าวต่อสือ่มวลชนว่าไม่ได้อยูกั่บ 
ผู้ถูกร้องแล้ว แสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ร้องและการวางแผนตัดสินใจที่จะมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้ 
ผู้ร้องยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอันมีลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันหรือองค์กรบริหารของพรรค
ต่อบุคคลภายนอกในทางท่ีเสียหาย และมีพฤติกรรมที่ละทิ้งภาระหน้าที่ที่มีต่อพรรคโดยไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางการเมืองทั้งภายในพรรคและกิจกรรมที่จัดข้ึนนอกสถานท่ี โดยผู้ร้องได้ขาดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรค ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ๒๕๕๒ จนถงึปัจจบัุน ซ่ึงรวมจ�านวนครัง้ทีข่าดประชมุจนถงึเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ มีจ�านวนถึง ๔๗ ครั้ง

(๓) มีสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง จ�านวน ๓๔ คน ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวินัยและ 
จรรยาบรรณ กล่าวหาว่าพฤตกิารณ์ดงักล่าวของผูร้้องเป็นการกระท�าผดิวนิยัและละเมดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
ตามข้อบังคับของพรรค ซึ่งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ร้องชี้แจง
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พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและ
พจิารณาข้อกล่าวหาและการอทุธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว คณะกรรมการวนิยัและจรรยาบรรณได้พิจารณาค�าชีแ้จง 
แก้ข้อกล่าวหาของผู้ร้องและพิจารณาพยานหลักฐานท้ังในส่วนของผู้กล่าวหาแล้วมีมติว่าผู้ร้องกระท�าการขัดต่อ
ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ ข้อ ๙ (๔) ข้อ ๑๐ (๗) ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑๖ (๓) (๕) (๖) (๗) 
และ (๘) ข้อ ๑๙ (๒) (๔) และ (๙) ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องได้มีมติ โดยวิธีการลงคะแนนลับด้วยคะแนนจ�านวน ๑๗๙ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง (คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน ๑๑ คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอีก 
๑๘๙ คน รวมเป็น ๒๐๐ คน) ซึง่เป็นจ�านวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของคณะกรรมการบริหารและสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง

(๔) มูลเหตุของการด�าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณกับผู้ร้องเป็นเร่ืองความประพฤติ
และพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ร้องโดยแท้ ทั้งเรื่องพฤติกรรมการละทิ้งอุดมการณ์ของพรรคไปร่วมกิจกรรม 
แสดงตนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น การกล่าวร้ายโจมตีพรรค สมาชิกและการบริหารงานของพรรค อีกท้ัง 
การไม่เข้าร่วมประชุมพรรคซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรของผูร้้อง การจะพจิารณาว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องขัดต่อสถานะและการปฏิบติัหน้าท่ีหรือไม่นัน้  
ต้องพิจารณาที่มูลเหตุแห่งการมีมติ มิใช่พิจารณาที่ผลของมติ การที่ผู้ร้องต้องพ้นจากสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
และต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเพียงผลทางกฎหมายที่ผู้ถูกร้องมีมติให้พ้นจาก 
สมาชิกของพรรคเท่าน้ัน แต่มูลเหตุแห่งการให้พ้นจากสมาชิกของพรรคมิได้มีกรณีใดท่ีเก่ียวกับสถานะและ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องแต่อย่างใด

(๕) การท่ีผู้ถูกร้องให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค เพราะเหตุท�าผิดข้อบังคับ 
ของพรรคอันเป็นการท�าผิดวินัยและจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนั้น เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรค 
เพือ่ลงโทษผูร้้องทีก่ระท�าการฝ่าฝืนข้อบังคบัของพรรค เมือ่รฐัธรรมนญูและกฎหมายบญัญตัใิห้สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของพรรค หลักการ 
ดังกล่าวจึงถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุในด้าน
ท่ีเก่ียวกับพฤตกิรรมและการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุคลในองค์กรทางการเมอืง การทีผู่ร้้องด�ารงต�าแหน่งสมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกของพรรคผูถู้กร้องไม่ปฏิบตัติามข้อบงัคบัของพรรค จงึถอืว่าผูร้้องเป็นผูท้ีก่ระท�าการอนัเป็น 
การขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๖) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องการให้พรรคการเมอืงมคีวามเข้มแขง็เพือ่เป็นองค์กร
หรือสถาบันหลักในทางการเมืองที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการปกครองประเทศให้มีความมั่นคง
พรรคการเมืองจึงต้องมีโครงสร้างองค์กร การบริหารภายใน ความประพฤติของสมาชิกพรรคในด้านจริยธรรม 
วินัยและจรรยาบรรณ ที่จะสามารถสร้างความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองได้ ส�าหรับวินัยและ
จรรยาบรรณของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมีความส�าคัญต่อความเป็นสถาบัน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญยิ่ง 
ในการควบคมุสมาชกิพรรคให้ปฏบัิตหิน้าทีต่ามนโยบาย ดงันัน้ สมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จึงต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของพรรคโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าสมาชิกทั่วไป
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(๗) มติของพรรคผู ้ถูกร้องที่ให้ผู ้ร้องพ้นจากสมาชิกนั้น เป็นการท�าภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของพรรค และตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระท�าของผู้ร้อง  
ผูร้้องเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงึต้องรกัษาระเบยีบวนิยัและปฏบิตัติามข้อบงัคบัของพรรค แต่นอกจากละเลย
ไม่ปฏิบตัติามข้อบงัคบัของพรรคแล้ว ยงักระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อบงัคบัของพรรคด้วยการละทิง้อดุมการณ์ 
นโยบายของพรรค และกล่าวให้ร้ายพรรค และสมาชกิอ่ืนในทางท่ีเสียหาย โดยประกาศเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง
อ่ืนและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นอย่างเปิดเผย พฤติการณ์ของผู้ร้องจึงเป็นเรื่องความ
ประพฤติส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มติของพรรคผู้ถูกร้อง
ที่ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกจึงไม่มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาแล้วเหน็ว่า รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

มีเจตนารมณ์ท่ีจะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง  
เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งมีหน้าท่ีส�าคัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบพระราชก�าหนด การควบคมุการบรหิารราชการแผ่นดนิโดยการตัง้กระทูถ้าม การอภปิราย และการลงมติ 
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรถูกครอบง�าหรือตกอยู ่ภายใต้อ�านาจของ
พรรคการเมอืงจนขาดความเป็นอสิระในการปฏบิติัหน้าทีห่รือการตัดสินใจใด ๆ  อนัเป็นอปุสรรคต่อการท�าหน้าที่
เป็นผู้แทนปวงชน รฐัธรรมนญูได้บญัญตัริบัรองเรือ่งดงักล่าวนีไ้ว้ในมาตรา ๑๒๒ ว่า สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรย่อม
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�าใด ๆ  และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมือง 
ในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญูทีก่�าหนดให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรต้องเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงเป็นบทบญัญตัเิริม่ต้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมอืงและกระท�ากจิกรรมทางการเมอืงในระดับของการเข้าใช้อ�านาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมือง
อนัเป็นหลกัการท่ีส�าคญัประการหน่ึงของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย มใิช่เป็นบทบญัญตัทิีจ่�ากดัสทิธขิอง
บุคคลที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ก็ย่อมใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยท่ีบุคคลนั้นไม่จ�าต้องลาออก
จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วม
อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�าไปสู่ความเป็น
สถาบันในทางการเมือง ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ รฐัธรรมนญูจงึบัญญตัใิห้พรรคการเมอืงมกีระบวนการให้สมาชกิของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชกิ 
หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
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เมือ่พจิารณาเหตทุีพ่รรคผูถ้กูร้องมมีตใิห้ผูร้้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึง่ประกอบด้วย
เหตุผลที่ส�าคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องขึ้นเวทีในงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง 
วนัที ่๕ - ๗ มถินุายน ๒๕๕๒ โดยผูร้้องถอดเสือ้ออกแล้วน�าเส้ือท่ีมสัีญลักษณ์ของพรรคภมูใิจไทยมาสวมแทนโดยมี
หวัหน้าพรรคภมูใิจไทยช่วยสวมใส่ พร้อมทัง้ได้ร่วมรณรงค์และแสดงตนในขบวนแห่ของพรรคภูมใิจไทยโดยสวมเสือ้ 
ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ตลอดเวลา และผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจากนี้ผู้ร้องจะเข้าร่วมกิจกรรมพรรค 
ภมูใิจไทยอย่างเตม็ตวัและผูร้้องไม่ได้อยูพ่รรคเพือ่ไทยแล้ว กรณขีองผูร้้องตามข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้ความข้างต้นเป็นเรือ่ง
เกีย่วกบัความประพฤตขิองผูร้้องเองท่ีแสดงตวัเสมอืนเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงอ่ืน แม้จะยงัมไิด้สมคัรเป็นสมาชกิ
พรรคการเมืองอืน่อย่างเป็นทางการกต็าม เหตทุีผู้่ร้องไม่ลาออกจากพรรคการเมอืงผู้ถูกร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนก็เพ่ือท่ีจะคงไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของ 
ผู้ร้องดังกล่าวเป็นเร่ืองส่วนตัวของผู้ร้อง มิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่
พรรคผู้ถูกร้องเห็นว่าการกระท�าของผู้ร้องเป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผู้ร้องพ้นจาก
สมาชิกของพรรค จึงมิใช่เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แต่อย่างใด ส�าหรบัค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญที ่๑/๒๕๔๒ ทีผู่ร้้องอ้างถงึนัน้ เป็นเรือ่งมติของพรรคประชากรไทย 
ที่ลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย เนื่องมาจากการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร 
อันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีในสภาผู้แทนราษฎร มิใช่เรื่องความประพฤติส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณี
ของผู้ร้อง

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให ้

นายจุมพฏ บุญใหญ่ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้น มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที ่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องส้ินสุดลงนับแต่วันที ่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย

๑.๓.๙	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๖/๒๕๕๔	วันที่	๒๗	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของ
พรรคเพ่ือไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี (ผู้ร้อง) ยื่นค�าร้องขอ 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) 
ว่า มตขิองพรรคเพือ่ไทย (ผูถ้กูร้อง) มลีกัษณะตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๖๕ วรรคสาม หรือไม่ สรุปได้ดังนี้

82

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



(๑) ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสระบุรี 
สังกัดพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
มคี�าสัง่ยบุพรรคพลงัประชาชน ผูร้้องได้สมคัรเป็นสมาชกิของพรรคผูถ้กูร้องและผูถ้กูร้องได้มมีติรบัเข้าเป็นสมาชกิ
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

(๒) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องว่ามีสมาชิกพรรค 
กล่าวหาว่าผู ้ร้องละเมิดวินัยและจรรยาบรรณของพรรค และผู ้ร้องได้ยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ 
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกร้องได้จัดให้มีการประชุมร่วมของ 
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ถูกร้อง เพื่อลงมติขับผู้ร้องให้พ้นจากการเป็น
สมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 
๑๗๘ เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด มีผลตามกฎหมายให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง โดยมติดังกล่าวเป็นการ 
กล่าวหาว่าผู้ร้องกระท�าผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ  
มตคิณะกรรมการบรหิารพรรค ค�าสัง่ผูด้�าเนนิงานพรรคทีส่ัง่การ วพิากษ์วจิารณ์สมาชกิด้วยกนัหรอืองค์กรบรหิาร
พรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรค  
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนหรือไปด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิกพรรค และ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

(๓) มติของพรรคผู ้ถูกร้องดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตามรฐัธรรมนญู หรือขดัหรือแย้งกบัหลักการพ้ืนฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๕ วรรคสาม ไม่เพียงแต่ท�าให้การเป็นสมาชิก 
ของพรรคผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้อง 
ต้องสิ้นสุดลงด้วย นับแต่วันที่ผู้ถูกร้องมีมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๗) ซึ่งท�าให้ผู้ร้องไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยได้

(๔) มติของพรรคผู้ถูกร้องดังกล่าวมีเจตนากล่ันแกล้งผู้ร้อง อีกท้ังการด�าเนินการของ 
ผูถ้กูร้องและกรรมการบรหิารของพรรคผูถ้กูร้องมแีนวทางท่ีไม่เป็นไปตามวถีิทางประชาธปิไตย มกีารหมิน่สถาบนั 
มีการใช้ม็อบก่อความรุนแรง เพื่อล้มล้างรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยและ
ประเทศชาติอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระท�าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ของพรรคผูถ้กูร้องได้ และขัดต่อพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐  
ผู ้ร ้องไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันหรือองค์กรบริหารพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย  
ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ
พรรคผู้ถูกร้อง และมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ในการชุมนุมและสมาคม การแสดงความคิดเห็น  
การเข้าร่วมกิจกรรมกบับุคคลหรอืคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมอืงหรอืไม่กไ็ด้ โดยไม่ถูกจ�ากดัสทิธเิสรภีาพ
อันเนื่องมาจากการที่ผู้ร้องได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว
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ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) วรรคสาม ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ 
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๔) ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
(๑) การออกข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีรายการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
จึงมีสภาพบังคับต่อสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง

(๒) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ พรรคภูมิใจไทยได้จัดสัมมนาขึ้นท่ีจังหวัด
สกลนคร ผู้ร้องซ่ึงด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคผู้ถูกร้องได้เข้าร่วมงานดังกล่าว และได้
แสดงตนปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าผู้ร้องจะเข้าร่วมด�าเนินงานทางการเมืองกับพรรค
ภูมิใจไทย โดยการแถลงเปิดตัวและข้ึนป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่มีภาพของผู้ร้องและเคร่ืองหมายพรรค 
ภูมิใจไทย รวมทั้งผู ้ร้องได้เข้าร่วมประชุมกับพรรคภูมิใจไทย ๒ คร้ัง นอกจากนี้ผู ้ร้องไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางการเมืองกับพรรคทั้งภายในพรรคและกิจกรรมท่ีพรรคจัดขึ้นนอกสถานท่ี โดยขาดการประชุมสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๒ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีจ�านวนถึง ๕๔ ครั้ง

(๓) มีสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง จ�านวน ๓๔ คน กล่าวหาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ร้อง
เป็นการกระท�าผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับของพรรคซ่ึงคณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ร้องชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาตามระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาและการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ร้องกระท�าการขัดต่อข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ ข้อ ๙ (๔) ข้อ ๑๐ (๗)  
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑๖ (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ข้อ ๑๙ (๒) (๔) และ (๙) ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓  
ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องได้มีมติโดยวิธีการ 
ลงคะแนนลับด้วยคะแนนจ�านวน ๑๗๘ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน ๑๑ คน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอีก ๑๘๙ คน รวมเป็น ๒๐๐ คน) ซึ่งเป็นจ�านวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็น
สมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง

(๔) มูลเหตุของการด�าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณกับผู้ร้องเป็นเร่ืองความประพฤติ
และพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ร้องโดยแท้ ทั้งเรื่องพฤติกรรมการละทิ้งอุดมการณ์ของพรรคไปร่วมกิจกรรม 
แสดงตนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น การกล่าวร้ายโจมตีพรรค สมาชิกและการบริหารงานของพรรค อีกท้ัง 
การไม่เข้าร่วมประชุมพรรค ซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรของผูร้้อง การจะพจิารณาว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องขัดต่อสถานะและการปฏิบติัหน้าท่ีหรือไม่นัน้  
ต้องพิจารณาที่มูลเหตุแห่งการมีมติ มิใช่พิจารณาที่ผลของมติ การที่ผู้ร้องต้องพ้นจากสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
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และต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเพียงผลทางกฎหมายท่ีผู้ถูกร้องมีมติให้พ้นจาก
สมาชิกของพรรคเท่านั้น

(๕) การท่ีผู้ถูกร้องให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค เพราะเหตุท�าผิดข้อบังคับ 
ของพรรคอันเป็นการท�าผิดวินัยและจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนั้น เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรคเพื่อ
ลงโทษผู้ร้องที่กระท�าการฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรค เมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของพรรค หลักการ 
ดังกล่าวจึงถือเป็นหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในด้านที่เก่ียวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในองค์กรทางการเมือง การที่ผู้ร้องด�ารงต�าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรค จึงถือว่าผู้ร้องเป็นผู้ท่ี
กระท�าการอันเป็นการขัดหรอืแย้งต่อหลกัการพืน้ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข

(๖) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องการให้พรรคการเมอืงมคีวามเข้มแขง็เพือ่เป็นองค์กร
หรือสถาบันหลักในทางการเมือง วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อความเป็นสถาบัน หากสมาชกิพรรคการเมอืงไร้ซึง่ความมรีะเบยีบย่อมส่งผลกระทบต่อการพฒันาพรรคการเมือง
ให้มีความเข้มแข็งได้ ดังนั้น สมาชิกพรรคการเมืองท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องปฏิบัติตามมติและ 
ข้อบังคับของพรรคโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าสมาชิกท่ัวไป เพราะหากตนเองส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก
พรรคการเมอืงแล้ว กอ็าจท�าให้ต้องสิน้สดุสมาชกิภาพของการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรด้วย

(๗) มติของพรรคผู ้ถูกร้องที่ให้ผู ้ร้องพ้นจากสมาชิกนั้น เป็นการท�าภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของพรรค และตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระท�าของผู้ร้อง 
ซึ่งเป็นเร่ืองความประพฤติส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 
การท่ีสมาชกิของพรรคฝ่าฝืนข้อบงัคบัของพรรคอันเป็นการกระท�าผิดวนัิยและละเมดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงแล้ว 
มติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกจึงไม่มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแล้วเหน็ว่ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  

มีเจตนารมณ์ท่ีจะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง  
เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
มหีน้าทีส่�าคญัในการเสนอและการพจิารณากฎหมาย การแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญู การพจิารณาให้ความเหน็ชอบ
พระราชก�าหนด การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการต้ังคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าช่ือเพ่ือควบคุมกฎหมาย 
มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ใน
ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกครอบง�าหรือตกอยู่ภายใต้อ�านาจของพรรคการเมือง 
จนขาดความเป็นอสิระในการปฏบิติัหน้าทีห่รือการตดัสินใจใด ๆ  อนัเป็นอปุสรรคต่อการท�าหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนปวงชน 
รฐัธรรมนญูได้บญัญตัริบัรองเรือ่งดงักล่าวนีไ้ว้ในมาตรา ๑๒๒ ว่า สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชน
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ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซือ่สตัย์สจุรติ เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขดักนัแห่งผลประโยชน์ และยงัยนืยนั
หลกัการนีใ้นมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง ว่า สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมอีสิระจากมตพิรรคการเมอืงในการต้ังกระทูถ้าม 
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมอืงเป็นบทบญัญตัเิริม่ต้นให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 
และกระท�ากิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้อ�านาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการ 
ทีส่�าคญัประการหนึง่ของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย มใิช่เป็นบทบญัญติัท่ีจ�ากดัสิทธขิองบคุคลท่ีเข้าร่วม
กับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ง
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ 
วรรคสาม ก็ย่อมใช้สทิธใิห้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได้โดยทีบ่คุคลนัน้ไม่จ�าต้องลาออกจากการเป็นสมาชกิ
พรรคการเมอืงนัน้แต่อย่างใดในทางกลบักนัพรรคการเมืองกส็ามารถคดักรองบคุคลเข้าร่วมอดุมการณ์ทางการเมอืง
เดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�าไปสู่ความเป็นสถาบันในทางการเมือง  
ซึง่มีความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ รฐัธรรมนญู
จึงบัญญัติให้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้น 
มีแนวคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด

เมือ่พจิารณาเหตทุีพ่รรคผูถ้กูร้องมมีตใิห้ผูร้้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึง่ประกอบด้วย 
เหตุผลที่ส�าคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องเข้าร่วมงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสกลนครและได้ 
แสดงตนปรากฏต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยโดยการแถลงเปิดตัวและขึ้นป้ายขนาดใหญ่ริมทางหลวงประกาศ 
แสดงตนว่าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย ทั้งผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าผู้ร้องจะเข้าร่วมด�าเนินงาน 
ทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย กรณีของผู้ร้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ความข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติ
ของผู้ร้องเองที่แสดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นแม้จะยังมิได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น 
อย่างเป็นทางการก็ตาม เหตุที่ผู ้ร ้องไม่ลาออกจากพรรคการเมืองผู้ถูกร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของผู้ร้อง 
ดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้องมิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่พรรค 
ผูถ้กูร้องเหน็ว่าการกระท�าของผูร้้องเป็นการผดิข้อบงัคบัของพรรคอย่างร้ายแรง และมมีติให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชกิ
ของพรรคจึงมิใช่เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัด 
หรอืแย้งกับหลกัการพืน้ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุแต่อย่างใด

ผลของค�าวินิจฉัย
มติของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร พ้นจาก

การเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม 
ให้ถอืว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของผูร้้องสิน้สดุลงนบัแต่วนัทีศ่าลรัฐธรรมนญูมคี�าวนิจิฉยั
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๑.๓.๑๐	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๗-๒๙/๒๕๕๔	วันที่	๙	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยประธานกรรมการการเลือกต้ังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และนายพีรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔ ทีป่ระชมุสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติ 
ในวาระทีห่นึง่รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกต้ังและการได้มาซ่ึงสมาชกิ
วุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ทั้งสองฉบับพร้อมกันไป เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๖ เสียง 
และพิจารณาลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๑ เสียง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๔ เสียง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในวาระ 
ที่สองโดยพิจารณาเรียงล�าดับมาตรา และได้ลงมติในวาระท่ีสามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ด้วยคะแนนเสยีง ๓๕๔ เสยีง ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัท่ี ..)  
พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๔๙ เสียง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๕๕ เสียง แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับซึ่ง 
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๖๕ เสียง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสยีง ๖๔ เสยีง และร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๖๖ เสียง และได้พิจารณาในวาระที่สองโดย
พิจารณาเรียงล�าดับมาตรา และได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในร่างพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑๕ เสียง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสยีง ๑๑๔ เสยีง และร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง 

87

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสียง เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประธานรฐัสภาจงึส่งร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูท้ังสามฉบบัดังกล่าวเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ จึงรับร่าง 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูท้ังสามฉบับซึง่รฐัสภาให้ความเหน็ชอบแล้วไว้พจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๔๑ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวธีิพจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๕)

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมี ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

พิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถูกต้องแล้ว และการพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบับดงักล่าวของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาได้กระท�าเป็นสามวาระ 
โดยมอีงค์ประชมุซ่ึงมสีมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องแต่ละสภาตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๖ วรรคหน่ึง การออกเสยีงลงคะแนน ในวาระทีห่นึง่ขัน้รับหลกัการ วาระทีส่องขัน้พจิารณา
เรยีงล�าดับมาตราของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา การให้ความเหน็ชอบในการทีจ่ะให้ออกใช้เป็นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร และการลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภา เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ จึงตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว

ประเด็นท่ี ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่

พจิารณาข้อความในร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒิุสภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ทัง้ ๓๗ ร่างมาตรา มสีาระเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ 
และวธีิการเลอืกตัง้ให้สอดคล้องกับรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่๑) พุทธศกัราช ๒๕๕๔ 
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ได้แก่ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์ค�าว่า “เขตเลือกตั้ง” และยกเลิกนิยามค�าว่า “กลุ่มจังหวัด” (๒) แก้ไขเพิ่มเติม
ค�าว่า “แบบสัดส่วน” ในทุกมาตราเป็นค�าว่า “แบบบัญชีรายชื่อ” แทน เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (๓) เพ่ิมเติมก�าหนดวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง และ 
เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกต้ัง (๔) ยกเลิกบทบัญญัต ิ
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (๕) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (๖) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้สมัคร 
ได้รบัหมายเลขประจ�าตวัผูส้มคัร ในการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังทัว่ไป 
(๗) แก้ไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัการให้ผูส้มคัรได้รบัหมายเลขประจ�าตัวผู้สมคัรในการเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง (๘) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คะแนนเลือกตั้งที่ผู้สมัครจะได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง (๙) เพ่ิมบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดประชุมหารือ 
กับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อก�าหนดจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของพรรคการเมืองและของผู้สมัคร 
รบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ต่อไป พจิารณาแล้วเห็นว่า บทบญัญตัทิีม่กีารแก้ไขเพิม่เติมดงักล่าวนัน้ เป็นการ
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไม่มี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
จ�านวน ๔ ร่างมาตรา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งเขต
เลอืกตัง้ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่๑) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ พจิารณาแล้วเห็นว่า เป็นการแก้ไข 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๑) พุทธศกัราช ๒๕๕๔ ไม่มข้ีอความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ�านวน 
๑๒ ร่างมาตรา ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ พจิารณา
แล้วเห็นว่า เป็นการยกเลิกค�าว่า “สัดส่วน” และให้ใช้ค�าว่า “บัญชีรายชื่อ” แทนในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ได้ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อความใด 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑.๓.๑๑	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๐/๒๕๕๔	วันที่	๑๑	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ 
มาตรา ๔๐ (๒) หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลอาญาส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นางสาวดารณ ีชาญเชงิศิลปกลุ) เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ สรุปได้ว่า

เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางสาวดารณี  
ชาญเชิงศิลปกลุ เป็นจ�าเลย ต่อศาลอาญา ในฐานความผิด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ประกอบมาตรา ๙๑ ต่อมาวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญา โจทก์ยื่นค�าร้องต่อศาลอาญาว่าเนื่องจากคดีนี้เป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์และพระราชินี ซึ่งหากมีการเผยแพร่ค�าเบิกความของพยานต่อบุคคล
ภายนอก อาจท�าให้เกดิความไม่สงบเรียบร้อยหรอืเกดิความไม่มัน่คง จงึขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้พจิารณาคดีเป็นการลบั  
ทนายจ�าเลยแถลงคัดค้าน ศาลอาญาสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวันเดียวกันนั้นว่า คดีนี้จ�าเลยถูกฟ้องเป็น 
ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงอาศัยอ�านาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ อนุญาตให้พจิารณาคดนีีเ้ป็นการลบั ต่อมาวนัท่ี ๒๕ มถินุายน ๒๕๕๒ จ�าเลยย่ืน
ค�าร้องต่อศาลอาญาว่า การทีศ่าลอาญาน�าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ 
มาบงัคบัใช้ในการพจิารณาคดนีีแ้ละมคี�าสัง่ให้พจิารณาคดเีป็นการลบั ห้ามมใิห้ประชาชนท่ัวไปเข้าฟังการพจิารณา
นั้น เป็นการใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) เนื่องจาก
มาตรา ๔๐ (๒) บญัญตัไิว้โดยชดัเจนว่าในการพจิารณาคดีหลักประกนัขัน้พืน้ฐานคอื การได้รับการพิจารณาอย่าง
เปิดเผย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือ
แย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๒) และเป็นการจ�ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบคุคลทีรั่ฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชดัแจ้ง
ซึ่งจะกระท�ามิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ขอให้ศาลอาญาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ซึ่งต่อมาศาลอาญามีค�าสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาในวันเดียวกันว่า การที่ศาล 
สัง่ให้พจิารณาเป็นการลบัโดยอาศยัอ�านาจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ มไิด้เป็นการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของจ�าเลย เนื่องจากจ�าเลยมีทนายความเข้ามาแก้ต่างให้และสามารถน�าพยานหลักฐาน 
มาพิสูจน์ความผิดของตนและหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ค�าโต้แย้งของจ�าเลยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะ 
ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ให้ยกค�าร้อง และต่อมาศาลอาญามีค�าพิพากษาว่า 
จ�าเลยมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นความผดิหลายกรรมต่างกนั ให้เรยีงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จ�าคุก กระทงละ ๖ ปี รวม ๓ กระทง เป็นจ�าคุก ๑๘ ปี

จ�าเลยอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลอาญา ซึ่งศาลอุทธรณ์ตรวจส�านวนประชุมปรึกษา 
แล้วเห็นว่าการท่ีจะวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นอ�านาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย ไม่ใช่อ�านาจของศาลชั้นต้นซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม หากคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเป็นกรณีที่เข้าองค์ประกอบครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ดังกล่าวแล้ว  
ศาลชั้นต้นก็ต้องส่งความเห็นของคู่ความเช่นว่านั้นตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย  
ศาลชั้นต้นจะใช้ดุลพินิจเพื่อไม่ส่งไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณี ไม่เข้าองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๒๑๑ ซึ่งกรณี
ของจ�าเลยโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๒) 
และมาตรา ๒๙ โดยแสดงเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว และยังไม่เคยมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับ
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บทบัญญัตินี้ไว้ จึงเข้าองค์ประกอบครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องส่งความเห็น
ของจ�าเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยรอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของ 
ศาลรฐัธรรมนญู ดงันัน้ การทีศ่าลชัน้ต้นไม่รอการพพิากษาคดแีละไม่ส่งความเห็นของจ�าเลยไปให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ยกค�าร้องของจ�าเลยจึงเป็นการไม่ชอบ พิพากษายกค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
ด�าเนินการในเรื่องการส่งความเห็นของจ�าเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย เสร็จแล้วให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษาใหม่หรือพิพากษาใหม่แล้วแต่กรณี ต่อมาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศาลอาญามีค�าสั่งให้มี
หนังสือส่งส�านักงานศาลยุติธรรมเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�าร้องมีข้อโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรอืไม่ ซึง่ศาลอาญา
น�าบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวมาใช้บังคบัแก่คดีนีแ้ละยงัไม่มคี�าวินจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูในส่วนทีเ่ก่ียวกบั
บทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของบุคคล 

ในกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติว่าต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย
การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน 
ของตน การคดัค้านผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการทีน่ัง่พิจารณาคด ี
ครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษา หรือค�าสั่ง ส่วนมาตรา ๒๙ เป็น
บทบัญญัติที่เป็นหลักประกันความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบัญญัติในวรรคหนึ่งว่า การจ�ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีก�าหนดไว้และเท่าท่ีจ�าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญ 
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสองบัญญัติว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
และไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีนึง่หรือแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง ทัง้ต้องระบบุทบญัญตัิ 
แห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

ส�าหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ บัญญัติว่า ศาลมีอ�านาจ 
สั่งให้พิจารณาเป็นการลับ เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยค�าร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรือเพือ่ป้องกันความลบัอนัเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
ประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน

เหน็ได้ว่า แม้ว่ารฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๒) จะบญัญตัใิห้การพจิารณาคดต้ีองกระท�าโดยเปิดเผย  
เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมแต่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
ก็ก�าหนดให้มีการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้ แต่ต้องกระท�าเท่าที่จ�าเป็น
และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๗ ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายในลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ บทบัญญัติมาตรานี้เป็นข้อยกเว้นของ
การพจิารณาและสบืพยานโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�าเลยตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ 
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วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักประกันการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และให้มีการตรวจสอบการด�าเนินกระบวน
พจิารณาของคูค่วามและของศาล แต่ลกัษณะคดีอาญาบางประเภทหากมข้ีอเทจ็จริงทีป่รากฏว่าถ้ามีการพจิารณา
คดโีดยเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว จะกระทบกระเทือนต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอื
ความปลอดภยัของประเทศ ศาลมอี�านาจสัง่ให้พจิารณาเป็นการลบัเพือ่คุม้ครองคูค่วามและบคุคลทีอ่าจจะได้รบั
ผลกระทบจากการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นได้ อันเป็นการสอดคล้องกับหลักประกันขั้นพื้นฐานที่อารยประเทศ 
พึงให้เป็นสิทธิแก่บุคคลในกระบวนพิจารณาของศาล อนึ่ง การพิจารณาเป็นการลับ ก็มิได้หมายความว่าคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและมิได้จ�ากัดสิทธิของจ�าเลยในคดีอาญา 
แต่อย่างใด เพราะเมือ่มีการพจิารณาเป็นการลบั ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๘ ก�าหนดให้ 
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้ อาทิเช่น โจทก์และทนายความของโจทก์ จ�าเลย
และทนายความของจ�าเลย ผูค้วบคมุตวัจ�าเลย พยาน ผู้เชีย่วชาญ และล่าม เป็นต้น จึงเหน็ได้ว่าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในขอบเขตแห่งการให้สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา
แก่บคุคลตามทีร่ฐัธรรมนญูรับรองไว้ ถงึแม้จะมีผลเป็นการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอยูบ้่าง แต่กเ็ป็นการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเท่าที่จ�าเป็น มิได้กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ 
อีกทั้งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไม่ขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)

๑.๓.๑๒	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๑-๓๒/๒๕๕๔	วันที่	๒๐	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลยุติธรรมส่งค�าโต้แย้งของคู่ความ รวม ๒ ค�าร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชก�าหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่า พระราชก�าหนด 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕  
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗  
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน  
กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีค�าสั่งรับค�าร้องทั้งสองค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยให ้
รวมพิจารณาและมีค�าวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
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ประเด็นวินิจฉัย
พจิารณาแล้วเหน็ว่า ในประเดน็ทีว่่าพระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  

มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗  
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�าวินิจฉัยไว้แล้วตามค�าวินิจฉัยที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ 
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ และ มาตรา ๑๙๘ จึงไม ่
จ�าต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ซ�้าอีก คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัต ิ
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่า การจ�ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบ
กระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติรับรองให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จะกระท�ามิได้

มาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทรัพย์สิน ให้ความคุ้มครอง
สทิธขิองบคุคลในทรพัย์สนิ โดยขอบเขตแห่งสิทธแิละการจ�ากดัสิทธใินทรัพย์สินย่อมเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ
และการสืบมรดกของบุคคล

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล  
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป โดยมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจของศาลในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีซึ่งต้องด�าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย 
พระมหากษัตริย์

มาตรา ๑๙๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาล ซึ่งต้องตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ  
การตั้งศาลข้ึนใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งแทนศาลที่มีอยู ่
ตามกฎหมายส�าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท�ามิได้ รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพ่ือใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ 
จะกระท�ามิได้
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พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมาตรา ๕๓ เป็นบทบัญญัติ
ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ง บสท. รับโอนมา โดยให้ บสท. มีอ�านาจ
ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างกิจการ จ�าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือจ�าหน่ายหนี้สูญ ในการด�าเนินการ
ของ บสท. มิให้น�าบทบัญญัติบางมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ

ส่วนมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้  
โดยมาตรา ๕๗ เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดวัตถุประสงค์และอ�านาจของ บสท. ในการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพให้เสรจ็โดยเรว็ เพือ่ให้ลูกหนีท้ีส่จุรติอยูใ่นฐานะ
ที่จะช�าระหนี้ได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด และเพื่อให้ลูกหนี้สามารถด�าเนินกิจการเดิมหรือเริ่มกิจการใหม่ได้ต่อไป  
และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญตัทิีก่�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการปรับโครงสร้างหนี ้โดยก�าหนดไว้หลายกรณี 
คอื (๑) กรณลีกูหนีแ้ละผูค้�า้ประกนัให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี ้ให้ลูกหนีแ้ละผู้ค�า้ประกนัหลุดพ้นจาก
ความรับผิด (๒) กรณีลูกหนี้ได้ให้หลักประกันอื่นตามสมควร ให้ถือว่าผู้ค�้าประกันหลุดพ้นจากหนี้ที่ค้างช�าระอยู่  
และในกรณ ีทีล่กูหนีไ้ด้รบัการผ่อนระยะเวลาการช�าระหนี ้บสท. อาจโอนหรือมอบหมายให้บคุคลอืน่รับช�าระหนี้
ส่วนที่ค้างอยู่ต่อไปได้ (๓) ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ช�าระหนี้แต่เพียงบางส่วน และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะน�ามา
ช�าระหนีไ้ด้อกี หากผูค้�า้ประกนัได้ยอมตนช�าระหนีส่้วนทีเ่หลอื ไม่น้อยกว่าสองในสามหรอืในจ�านวนทีน้่อยกว่านัน้ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด (๔) กรณีลูกหน้ีหรือผู้ค�้าประกันไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท. ในการปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือยักย้ายถ่ายเทหรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน ให้ บสท. มีอ�านาจด�าเนินการยื่นค�าร้อง
ต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือให้ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
ล้มละลายต่อไปโดยเร็ว

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติให้อ�านาจ บสท. บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยมีอ�านาจในการ
ปรบัโครงสร้างหนีเ้พือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคณุภาพให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ 
ลกูหน้ีทีส่จุรติอยูใ่นฐานะทีจ่ะช�าระหนีไ้ด้ภายในเวลาทีก่�าหนด และสามารถด�าเนนิกจิการเดมิหรอืเริม่กจิการใหม่
ได้ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ บสท. ก�าหนด จึงเป็นมาตรการ
ท่ีจ�าเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินอันกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ถึงแม้
บทบัญญัติของพระราชก�าหนดดังกล่าวจะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของลูกหน้ีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการจ�ากัดสิทธิเท่าที่จ�าเป็นภายในขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญยอมให้กระท�าได้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและการค้างช�าระหนีข้องลกูหน้ีของสถาบนัการเงนิของรฐัและเอกชนทีส่่งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงนิของประเทศ ทัง้มผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปกบัสถาบนัการเงนิ รวมทัง้ลูกหนี้
ของสถาบันการเงิน มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลหรอืขดัต่อหลกัความเสมอภาคอกีทัง้ยงัเป็นคนละกรณกีบัอ�านาจการพจิารณาพิพากษา
อรรถคดีของศาลยุติธรรม จึงมิได้เป็นการก้าวล่วงอ�านาจตุลาการบทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ แต่อย่างใด
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ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔  

มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘

๑.๓.๑๓	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๓/๒๕๕๔	วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเร่ืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากก�านันต�าบลศิลาแลง และ 

คณะกรรมการป่าชุมชนต�าบลศิลาแลง กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ทับซ้อนพ้ืนที่ป่าชุมชน 
ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน และได้รบัเรือ่งร้องเรยีนจากนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าอแุท สมาชกิ
สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าอแุท และผูใ้หญ่บ้าน รวมทัง้กลุม่อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้คลองคราม กรณกีารประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติน�้าตกสี่ขีด ทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนลุ่มน�้า คลองคราม ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าวทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า สิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แล้ว การที่ทางราชการประกาศพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้พื้นที่ 
ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยท่ีประชาชนไม่มส่ีวนร่วม ท�าให้การจดัการ การบ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนที่ประชาชนอาศัยท�ากินมาก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถูกละเมิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุนี้ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ จึงกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแล้ว มคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๗  

วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
ข้อ ๑๗ (๑๙)

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิ 
ของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม โดยบุคคลท่ีรวมตัวกันนี้ย่อมมีสิทธิที่จะ
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อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจดัการ การบ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างสมดลุและยัง่ยนื โดยค�านงึถึงผลประโยชน์ของชมุชนและประโยชน์สาธารณะ รวมทัง้ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยส่วนรวมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน 
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนตามความเหมาะสม  
โดยก�าหนดหลักประกันเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ว่า การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท�ามิได้ 
เว้นแต่จะได้ศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชมุชน และจัดให้มี
กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีก่อน รวมทัง้ได้ให้องค์การอสิระ ซ่ึงประกอบด้วย
ผูแ้ทนองค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาด้านสิง่แวดล้อม
หรอืทรัพยากรธรรมชาติด้านสขุภาพ ให้ความเหน็ประกอบก่อนมกีารด�าเนนิการดงักล่าว อกีทัง้ ให้ความคุม้ครอง
สทิธขิองชมุชนในอนัทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรอืน่ของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ส่วนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ 
เป็นบทบญัญตัใิห้อ�านาจรฐับาลก�าหนดบรเิวณทีดิ่นแห่งใดทีมี่สภาพธรรมชาติเป็นทีน่่าสนใจ และเป็นทีดิ่นทีม่ไิด้อยู่
ในกรรมสทิธิห์รอืครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบคุคลใดซ่ึงมใิช่ทบวงการเมอืงให้เป็นเขตอทุยานแห่งชาต ิ
โดยให้คงอยูใ่นสภาพธรรมชาตเิดมิเพือ่สงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศกึษาและรืน่รมย์ของประชาชน และมคีวาม
จ�าเป็นที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า จะต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก�าหนดนั้น 
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ีโดยมีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู ่
ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท�าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์สาธารณะ 
อันเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นส�าคัญ

เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ จะให้อ�านาจรัฐบาล
ประกาศพื้นที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่มีบทบัญญัติให้บุคคลหรือชุมชน 
มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการดงักล่าวกต็าม แต่มไิด้หมายความว่า รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐจะสามารถด�าเนนิการ
ได้ตามอ�าเภอใจโดยไม่ต้องค�านงึถงึสทิธขิองบคุคลหรือชมุชนตามรัฐธรรมนญู ประกอบกบับทบญัญติัดังกล่าวกม็ไิด้
ห้ามน�ากระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนมาใช้แต่อย่างใด อกีทัง้กรณมีไิด้ตัดสิทธขิองชมุชนทีจ่ะฟ้อง
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ส�าหรับความเดือดร้อนหรือผลกระทบท่ีชุมชนอาจได้รับอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องไปด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า พระราชบญัญติัอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ ไม่กระทบ

ต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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๑.๓.๑๔	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๔/๒๕๕๔	วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเร่ืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ
มาตรา ๘๔ (๗) หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานสหภาพ

โรงเรียนแห่งชาติ ไทย - จีน ร้องเรียนกรณีขอให้มีการยกเลิกมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนลูกจ้างโรงเรียนเอกชน ร้องเรียนกรณีนโยบาย
ของรัฐละเมดิสทิธปิระกนัสงัคมลกูจ้างโรงเรยีนเอกชน และคณะกรรมการลกูจ้างและสหภาพแรงงานสถานศกึษา
นานาชาติร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ร้องได้พิจารณาค�าร้องทั้งสามแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๘๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ
มาตรา ๘๔ (๗) และมีมติให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗  
วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้

(๑) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติว่า “กิจการของ 
โรงเรยีนในระบบไม่อยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน...” ซึ่งมีผลท�าให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
เอกชนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และเคยส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมและรับประโยชน์ทดแทน ๗ กรณี ได้แก่ ๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ๒) ทุพพลภาพ  
๓) ตาย ๔) คลอดบตุร ๕) สงเคราะห์บุตร ๖) ชราภาพ และ ๗) ว่างงาน ต้องสิน้สุดสถานภาพการเป็นผูป้ระกนัตนลง 
โดยปริยายตามผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการใด ๆ ทดแทน 
โดยเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทุกหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระทบสิทธิของลูกจ้างดังกล่าวได้ 
แม้ว่าส�านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ได้แนะน�าให้ลูกจ้างของโรงเรียนเอกชนที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และต้องสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๘๖ นั้น ด�าเนินการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่กฎหมาย 
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนมีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้าง
โรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง และสหภาพแรงงาน ดังค�าร้องของสหภาพแรงงาน 
สถานศึกษานานาชาติ ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการรกัษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานมานานกว่า ๒๕ ปี ก็ถูกตัดสิทธิ
และบทบาทลงด้วย อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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(๒) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับ 
หลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและที่ประเทศไทยเป็นภาคี กล่าวคือ

(๒.๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) ข้อ ๘ สิทธิของบุคคล
ที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และข้อ ๙ สิทธิของบุคคลในเร่ืองสวัสดิการสังคมและประกันสังคม  
ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

(๒.๒) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมอืง (International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ข้อ ๒๖ สทิธขิองบคุคลทีจ่ะได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลผูกพัน
ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

(๒.๓) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
ในการท�างาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เรื่องการขจัดการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ และการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

(๓) กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ด�าเนินการจัดท�าพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเร่งรีบและมิได้น�าร่างกฎหมายดังกล่าวเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นอันเป็นกระบวนการในการจัดท�าและการตรากฎหมาย ท่ีรัฐบาลได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน 
และรัฐบาลไม่สามารถก�าหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธิแก่ประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาตเิสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู ในกรณท่ีีเหน็ชอบตามท่ีมผีูร้้องเรียนว่าพระราชบญัญตัิ
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขดัต่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา 
๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบ 
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๙) จึงมีค�าสั่งรับ 
ค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัย
ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญติัโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จากเดมิทีบ่ญัญัตว่ิา

“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน

การคุ้มครองการท�างาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�างานและประโยชน์
ตอบแทนขั้นต�่าของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด”
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ได้มีการยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นว่า

“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ�านวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

การคุ้มครองการท�างาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�างานและประโยชน์
ตอบแทนขั้นต�่าของผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�าหนด”

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ได้จ�าแนกผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบของ
โรงเรียนเอกชนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ ผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และประเภทที่สอง ได้แก่  
ผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานท�าความ
สะอาด ที่ยังอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงเป็นการจ�ากัดกลุ่มบุคคลท่ีกฎหมายจะใช้บังคับ แต่ยังคง 
หลกัการตามกฎหมายเดมิไว้ ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอี�านาจพจิารณาคดต่ีอไป เฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวกบักลุม่บคุคลทีย่งั
คงอยูใ่นบงัคบัแห่งมาตรา ๘๖ นี ้เช่นเดมิ ได้แก่ ผู้อ�านวยการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา จึงก�าหนดประเดน็ที่
ศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ มาตรา ๘๔ (๗) หรือไม่

เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก�ากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมท้ังให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุน
ด้านเงินอุดหนุน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษาของเอกชน การที่มาตรา ๘๖ บัญญัติให้
กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�างาน
และประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่าท�าหน้าท่ีคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว โดยประโยชน์
ตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน นั้น เป็นการ
ก�าหนดให้มีการคุ้มครองการท�างานแก่ผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบที่มี
สาระส�าคัญอย่างเท่าเทยีมกัน มใิช่เป็นการมุง่หมายใช้บงัคบักบับคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เป็น
กรณทีีใ่ช้เป็นการทัว่ไปกับบคุคลทีท่�างานเกีย่วกบัการศกึษา อนัเป็นวชิาชพีท่ีมลัีกษณะเฉพาะท่ีมผีลกระทบถงึการ
ศึกษาของชาติอันถือได้ว่าเป็นประโยชน์ส�าคัญต่อส่วนรวมของประชาชน จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมท่ีจะบัญญัติ
เช่นนั้นได้ บทบัญญัติดังกล่าวมิได้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม ท้ังยังถือได้ว่าเป็นการก�าหนดให้มีหลัก
ประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�างาน รวมทั้งหลักประกันในการด�ารงชีพทั้งในระหว่างการท�างาน
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และเมื่อพ้นภาวะการท�างานไว้แล้วและไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดไว้อีกด้วย อันเป็นการคุ้มครอง
ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวมิให้ด้อยกว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพอย่างอื่น นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิได้
ห้ามผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม หรือองค์การเอกชนต่าง ๆ   
เพียงแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจนัดหยุดงานเพื่อเจรจาต่อรองกับนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้
เท่านั้น ซึ่งเป็นการชอบด้วยเหตุผล เพราะผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพ
ส�าคญัต่อการบรหิารจดัการระบบการศกึษาของชาติ การใช้สิทธแิละเสรีภาพบางลักษณะอาจกระทบต่อประโยชน์ 
ส่วนรวมและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในส่วนนี้ จึงเป็น 
ไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นและพอสมควรเท่านั้น และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกล่าวเป็นกรณีท่ีรัฐให้ความ
คุ้มครองการท�างานแก่ผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใช่เป็นเรื่องที่รัฐไม่ด�าเนินการตาม 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจาก 
การล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐและโดยบุคคลอื่น และการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง 
เท่าเทยีมกัน อีกทัง้ไม่ได้เป็นการขดัต่อแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัด้านเศรษฐกจิทีต้่องการคุม้ครองให้ผูท้�างานทีมี่
คุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ กรณีดังกล่าว
จึงอยู่ในขอบเขตแห่งความจ�าเป็น และมิได้กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลดังกล่าวด้วย บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไม่ขัด

หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๑.๓.๑๕	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๕-๔๑/๒๕๕๔	วันที่	๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง พระราชบญัญตัจิดัต้ังศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ ประกอบ
มาตรา ๗๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี รวม ๗ ค�าร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดค�าร้องได้ยื่นฟ้องผู้ถูกร้องในแต่ละคดีต่อ 
ศาลปกครองชั้นต้น และขอให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งตามค�าขอ ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในบางคดี
ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงและในบางคดีผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ 
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ จงึมคี�าสัง่ไม่รบัค�าฟ้องไว้พจิารณาและให้จ�าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ

ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดค�าร้องอุทธรณ์ค�าส่ังศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด และโต้แย้ง
สรุปรวมกันได้ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๒๒๓

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรฐัธรรมนูญมคี�าสัง่รบัค�าร้องทัง้เจด็ค�าร้องไว้พจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) 
โดยให้รวมพิจารณาและมีค�าวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญนั้น ผู้ร้องจะต้องแสดงข้อโต้แย้งและมีค�าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการ
อย่างใด พร้อมท้ังเหตุผลสนบัสนนุโดยชดัแจ้ง หากประเด็นทีเ่ป็นความประสงค์ไม่ระบเุหตุผลสนบัสนนุโดยชดัแจ้ง  
ย่อมไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘  
วรรคหนึง่ (๔) เม่ือพจิารณาค�าโต้แย้งของผูร้้องแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งว่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง ของพระราชบญัญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ระบุรายละเอียดในการโต้แย้งพร้อมเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่
รับวินิจฉัย คดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยเพียงว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา 
๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังศาลปกครองและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือ
ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรฐัด้วยกนัเอง โดยข้อพพิาททีเ่กดิข้ึนนัน้เกดิจากการทีห่น่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ�านาจตามกฎหมาย ออกกฎ ค�าสั่ง หรือการกระท�าอ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
หรอืมกีารกระท�าละเมดิ หรอืต้องรบัผดิอย่างอืน่อนัเกดิจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย รวมทัง้คดทีีเ่ก่ียวกบัสญัญา
ทางปกครอง ตามหลกัการว่าด้วยการกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย อนัเป็นส่วนหนึง่ของหลักนติิธรรม 
โดยศาลปกครองเป็นองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครอง การ 
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครองโดยศาลปกครองนัน้ เมือ่มกีารฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง 
เหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และการฟ้องคดีจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก�าหนด ศาลปกครองจึงจะมีค�าสั่งรับค�าฟ้องไว้พิจารณา แต่หาก
เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หรือแม้จะเป็นคดีที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง แต่ถ้าการฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก�าหนด ศาลปกครองก็จะ 
มีค�าส่ังรับค�าฟ้องไว้พิจารณาไม่ได้ ส�าหรับเงื่อนไขในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก�าหนดนั้น พระราชบัญญัต ิ
จัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ไว้สรปุได้ว่า  
การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีที่ฟ้องนั้นและเป็นค�าฟ้องที่ต้องมีค�าบังคับ
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ตามมาตรา ๗๒ ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดข้ึนเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูก 
ล่วงละเมดิจากการกระท�าทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐั เพือ่ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้กับบุคคลนั้นได้ แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระท�าหรือ 
งดเว้นการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นหรือเหตุผลอันใดท่ีจะ
ให้สิทธิผู้นั้นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพราะกรณีนี้ไม่มีความเดือดร้อนหรือความเสียหายใด ๆ  ที่ศาลปกครองจะม ี
ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้กับบุคคลนั้นได้ ประกอบกับเหตุแห่งการฟ้อง
คดีจะต้องเป็นกรณีที่ต้องมีค�าบังคับตามที่ก�าหนดในมาตรา ๗๒ เพราะกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์และขอบเขต
การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีไว้ โดยให้ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนด 
ค�าบงัคบัให้สอดคล้องกบัเหตแุห่งการฟ้องคดตีามประเภทคดีทีก่�าหนดไว้ในมาตรา ๙ อนัจะเป็นผลให้สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้อย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด นอกจากนี้ หากให้บุคคล
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ก็จะมีผลท�าให้คดีปกครอง
ข้ึนสูศ่าลปกครองมากเกนิไปซึง่ย่อมจะมผีลกระทบต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิของหน่วยงานทางปกครองหรอื
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะประชาชนท่ีมิได้มีส่วนได้เสียแต่ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับการกระท�าทางปกครองของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง ก็จะยื่นค�าฟ้องต่อ
ศาลปกครองเพือ่ขอให้มคี�าสัง่เพกิถอนกฎหรอืค�าส่ังทางปกครองนัน้ได้ทุกกรณ ีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้  
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ มิใช่บทบัญญัติที่จ�ากัดตัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ จึงมิได้จ�ากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ 
และเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลโดยเท่าเทียมกันภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กฎหมาย
ก�าหนด มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมิได้จ�ากัดสิทธิของ
บุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ มิได้เป็นบทบัญญัติจ�ากัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓  
ทัง้ยงัเป็นบทบญัญตัทิีร่บัรองสทิธขิองบุคคลซึง่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานนัน้ได้ จงึมไิด้จ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา 
๒๒๓ ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๗๒ จึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองตาม
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓
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๑.๓.๑๖	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๒-๔๓/๒๕๕๔	วันที่	๑๔	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และ 
มาตรา ๘๗ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ค�าร้องที่หนึ่ง นายอินปัน ครองพวก กับพวกรวม ๕๕ คน ยื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย กับพวก ต่อศาลปกครองขอนแก่น เนือ่งจากได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศก�าหนดเขต
เดนิสายส่งไฟฟ้า ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทีดิ่นได้เต็มทีเ่พราะต้องปฏบิติัตามข้อก�าหนดเพือ่ความปลอดภยั
ในเขตเดนิสายส่งไฟฟ้า โดยทีไ่ม่มกีารเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชมุชีแ้จง อนัเป็นการออกประกาศโดยขาด
กระบวนการการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิโครงการทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน 
และโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ซึ่งให้
อ�านาจออกประกาศดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่จ�ากัดสิทธิของบุคคล โดยก�าหนดเพียงวิธีการแจ้งหรือประกาศให้
เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอสงัหาริมทรพัย์ได้ทราบล่วงหน้าเท่านัน้ แต่ไม่ได้ก�าหนดหลกัการเปิดโอกาสให้ชมุชนได้
มีสิทธิรู้ข้อมูล วิธีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ อันเป็นการ
จ�ากดัสทิธขิองชุมชนในการมีส่วนร่วมกบัรฐัในการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔

ค�าร้องที่สอง นางสมบุญ ทับทิมโต ยื่นฟ้องผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
กับพวก ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศก�าหนดเขตเดินสายไฟฟ้า
และโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ 
มาตรา ๓๐ ไม่ได้บัญญัติให้มีการส�ารวจสภาพส่ิงแวดล้อม การให้ประชาชนในเขตรัศมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
ได้รบัทราบถงึผลกระทบต่อสขุภาพและอนามยัในอนาคต การให้ประชาชนมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับ
แนวทางการเวนคืนเพือ่พาดสายส่งไฟฟ้าแรงสงู และการพิจารณาก�าหนดค่าทดแทน จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗

ศาลปกครองขอนแก่นและศาลปกครองกลางเหน็ว่า กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ 
จึงให้ส่งความเห็นของผู้ฟ้องคดีมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องทั้งสองมีประเด็นว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ หรือไม่ และยังไม่ม ี
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑  
วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) 
จึงรับค�าร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยและรวมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน
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ประเด็นวินิจฉัย
การที่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และ

มาตรา ๒๙ ก�าหนดแต่เพยีงวธิกีารแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิห์รือผูค้รอบครองท่ีดินทราบถึงการประกาศก�าหนดเขต 
เดนิสายไฟฟ้านัน้ มไิด้ขดัต่อหลกัการมส่ีวนร่วมในกระบวนการพจิารณาของเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่อย่างใด นอกจากนี้  
มาตรา ๒๘ ยังได้ก�าหนดให้มีการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเข้า
ใช้สอยหรอืเข้าครอบครองอสงัหารมิทรพัย์นัน้ ซึง่เอือ้ต่อการท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นหลักการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้จ�ากัดตัดรอนสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัแต่อย่างใด อกีทั้งไม่ไดต้ดัสทิธขิองบคุคลในการฟ้องคดต่ีอศาลให้รบัผดิเนือ่งจากการกระท�า
หรือการละเว้นการกระท�าของพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ โดยก�าหนดให้
บุคคลมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ ก�าหนดให้ม ี
การแจ้งหรอืประกาศให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัย์หรอืผูท้รงสทิธอิืน่ทราบก่อนการเข้าท�าการส�ารวจ 
ว่าจะเข้าไปท�าการส�ารวจในพื้นท่ีดังกล่าว และมาตรา ๒๙ ก�าหนดให้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบก่อนท�าการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ�าหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือ
ข้ามพื้นดิน ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่นลงบนพ้ืนดินของบุคคลใด หรือร้ือถอนโรงเรือนหรือ
ท�าลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือท�าขึ้น หรือท�าลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสาย
ไฟฟ้า และให้สิทธิในการยื่นค�าร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรด�าเนินการเช่นนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยได้ ส่วน 
มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดให้ กฟผ. จ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ 
ผูค้รอบครองทรัพย์สนิในกรณทีี ่กฟผ. เข้าใช้ประโยชน์ในทีดิ่นหรือกระท�าการทีก่่อให้เกดิความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน บทบัญญัติท้ังสามมาตราดังกล่าวเป็นการก�าหนดให้มีการแจ้ง
ข้อมลู ค�าชีแ้จงและเหตุผลจากรฐัวสิาหกจิก่อนการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อส่วนได้เสยี 
ส�าคญัของผูเ้ก่ียวข้อง อนัเป็นหลกัการทีส่อดคล้องกบับทบญัญตัรัิฐธรรมนญู มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึง่  
และไม่ได้ตัดสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองอนัมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตนตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๕๘ อกีทัง้ เป็นการก�าหนดหลกัการ 
ว่ากรณีใดบ้างที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทน และหากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น 
ไม่พอใจในจ�านวนเงนิค่าทดแทนที ่กฟผ. ก�าหนด ไม่ว่าบคุคลนัน้รบัหรอืไม่รบัค่าทดแทนที ่กฟผ. วางไว้หรอืฝากไว้ 
บคุคลดงักล่าวมสิีทธิฟ้องคดต่ีอศาล ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที ่กฟผ. ได้ด�าเนนิการตามมาตรา ๓๐ จงึเป็นบทบญัญตัิ
ที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแล้ว พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ จึงมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐

แม้ว่าพระราชบัญญัติน้ี เป็นกฎหมายซ่ึงตราขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีการก�าหนดให้ม ี
หลกัการคุ้มครองสทิธปิระชาชนโดยการจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ ท�าให้มไิด้มกีารก�าหนดหลกัการดงักล่าวไว้
ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ อย่างชัดเจน แต่ก็ได้ก�าหนดให้มีการแจ้งหรือประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน
ด�าเนนิการใด ๆ  ในเขตส�ารวจและเขตเดนิสายไฟฟ้า การบงัคบัใช้บทบญัญติัดังกล่าว จึงต้องด�าเนนิการให้สอดคล้อง
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และเป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย โดย กฟผ. ต้องใช้มาตรการเท่าที่จ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิ
ในทรัพย์สินของเอกชนให้น้อยที่สุด การใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ต้องใช้มาตรการเท่าที่จ�าเป็นและได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินกิจการผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะบรรลุผลตามความมุ่งหมาย หาก กฟผ. จะด�าเนินการส�ารวจเขตแนวก่อสร้าง 
สายส่งไฟฟ้าหรือก�าหนดเขตเดินสายไฟฟ้าอันกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน 
ได้เสียส�าคัญอื่นใดของบุคคลหรือชุมชนท้องถ่ินซ่ึงเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ก่อนการ
ด�าเนินการดังกล่าว กฟผ. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน�าไปประกอบการพิจารณา และหากเป็น
กรณมีาตรา ๕๗ วรรคสอง ก็ต้องจดัให้มกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนอย่างทัว่ถงึก่อนด�าเนนิการ  
ซึง่หากไม่มีการรบัฟังความคดิเหน็ในกรณมีาตรา ๕๗ วรรคหนึง่ หรอืหากไม่มกีระบวนการการรบัฟังความคดิเหน็
ของประชาชนอย่างทัว่ถงึในกรณมีาตรา ๕๗ วรรคสอง บคุคลหรอืชมุชนย่อมมสีทิธฟ้ิองต่อศาลปกครองเพือ่ขอให้
ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ด�าเนินโครงการหรือกิจการนั้นรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้กีย่วข้อง เพือ่น�าไปประกอบการพจิารณาด�าเนนิการหรือจัดให้มกีระบวนการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ

รฐัธรรมนญู มาตรา ๖๔ เป็นบทบัญญตัคุ้ิมครองเสรภีาพของบคุคลในการรวมกนัเป็นหมูค่ณะ  
ซึ่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มิใช่
เป็นบทบัญญัติจ�ากัดเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ทั้งสามมาตรา มิได้ขัดขวางแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว อีกทั้ง
การที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้นั้น เพื่อให้รัฐด�าเนินการตรากฎหมายและก�าหนดนโยบาย 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน มิใช่เป็นบทบัญญัติที่คุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง  
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗

๑.๓.๑๗	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๔-๔๕/๒๕๕๔	วันที่	๑๔	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และ มาตรา ๖๓ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ค�าร้องที่หนึ่ง พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ฟ้องนายอริสมันต์ 

พงศ์เรืองรอง นายนพพร นามเชียงใต้ พันต�ารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายสมญศฆ์ พรมภา เป็นจ�าเลย  
ต่อศาลจงัหวดัพทัยา ฐานความผดิร่วมกนัขดัค�าส่ังเจ้าพนกังาน ซ่ึงส่ังให้เลิกการมัว่สุม ร่วมกนัเดินขบวนและกระท�า
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ด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ร่วมกันกระท�าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือ 
วธิอีืน่ใดอนัมใิช่เป็นการกระท�าภายในความมุง่หมายแห่งรฐัธรรมนญู มใิช่เพือ่แสดงความคดิเหน็หรอืตชิมโดยสจุรติ 
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร 
และเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง  
โดยเป็นหัวหน้า เป็นผู้มีหน้าที่ส่ังการในการกระท�าความผิดนั้น ร่วมกันบุกรุกและท�าให้เสียทรัพย์ และขอให้
พิจารณาพิพากษาลงโทษจ�าเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ 
มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๓๕๘ มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๔ มาตรา ๓๖๕ พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๔ 
มาตรา ๑๔๘ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘

จ�าเลยให้การปฏิเสธ และโต้แย้งว่าการกระท�าของจ�าเลย เป็นการใช้เสรีภาพตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นการแสดงออกของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการใช้เสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญในการร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลบัฟ้องจ�าเลยและประชาชนว่ากระท�าการมัว่สุมอนัเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๖ การ
แสดงความคิดเห็นในการชุมนุมเป็นเสรีภาพของบุคคลท่ีจะแสดงความคิดเห็นได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๕ การจะน�าบทบัญญตัแิห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาใช้บงัคบัแก่จ�าเลย จงึไม่อาจกระท�าได้  
เพราะเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ จึงขอให้ส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ค�าร้องทีส่อง พนกังานอยัการ ส�านกังานอยัการจงัหวดัพทัยา เป็นโจทก์ ฟ้องนางสาวจดิาภา  
ธนหัตถชัย นางสาวส�ารวย แสงประภา และนางสาวเสาวลักษณ์ สานุวิทย์ เป็นจ�าเลย ต่อศาลจังหวัดพัทยา 
ฐานความผิดร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก�าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย กระท�าการให้
เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าในการมั่วสุมและเป็นแกนน�าผู้มีหน้าที่สั่งการปลุกระดมในการ 
กระท�าความผดินี ้การกระท�าของจ�าเลยทัง้สาม จึงเป็นการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓  
และมาตรา ๒๑๕ ขอให้พิจารณาพิพากษาลงโทษจ�าเลยตามกฎหมาย

จ�าเลยทั้งสามให้การปฏิเสธและโต้แย้งว่า จ�าเลยทั้งสามใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ 
อันเป็นสิทธิเก่ียวกับการชุมนุม และเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ 
บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�าใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครอง 
ประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๒๑๕ จึงเป็นกรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไม่อาจใช้บังคับได้ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ จึงขอให้ส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย 
ทั้งสามให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลจังหวัดพัทยาเห็นว่า ข้อโต้แย้งของจ�าเลยทั้งสองค�าร้อง เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย
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ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่า ประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ หรือไม่ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบ 
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีค�าส่ัง 
รับค�าร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้รวมพิจารณาและวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติก�าหนดเกี่ยวกับลักษณะการ 

กระท�าที่เป็นความผิดและโทษอันเป็นความรับผิดทางอาญา โดยมาตรา ๑๑๖ เป็นบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๑ 
ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจักร ซ่ึงบัญญติัว่า ผู้ใดกระท�าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา  
หนงัสอืหรอืวธิอีืน่ใดอนัมใิช่เป็นการกระท�าภายในความมุง่หมายแห่งรฐัธรรมนญู หรอืมใิช่เพือ่แสดงความคดิเหน็
หรือติชมโดยสุจริต (๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก�าลังข่มขืนใจหรือ 
ใช้ก�าลังประทุษร้าย (๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความ 
ไม่สงบขึน้ในราชอาณาจกัร หรอื (๓) เพือ่ให้ประชาชนล่วงละเมดิกฎหมายแผ่นดิน ผูน้ัน้มีความผิดและต้องรับโทษ 
ส่วนมาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ เป็นบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๕ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน โดยมาตรา ๒๑๕ บัญญัติว่า ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก�าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลัง
ประทุษร้าย หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ผู้นั้นมีความผิดและต้องรับโทษ 
ถ้าผู้กระท�าความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระท�าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น และถ้าผู้กระท�าผิดเป็น
หัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระท�าความผิดนั้นยิ่งต้องรับโทษที่หนักขึ้น และมาตรา ๒๑๖ บัญญัติว่า 
เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระท�าความผิดตามมาตรา ๒๑๕ ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ผู้นั้นมีความผิดและต้อง
รับโทษ บทบัญญัติท้ังสามมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระท�าอันเป็นมูลฐานแห่ง
คดีนี้ มิใช่กฎหมายที่ย้อนหลังให้ต้องรับผิดหรือให้ต้องรับโทษทางอาญาแก่บุคคล มิได้เป็นบทสันนิษฐานความ
ผิดทางอาญาไว้ล่วงหน้าว่าบุคคลนั้นได้กระท�าความผิดหรือเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิด
ก่อนที่จะมีค�าพิพากษาถึงที่สุด จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ อีกทั้งเป็นการจ�ากัดขอบเขตการใช้
เสรีภาพโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง บัญญัติให้กระท�าได้ 
กล่าวคือ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งเป็น
ไปตามความจ�าเป็นและมิได้กระทบกระเทือนต่อสาระส�าคญัของสิทธิและเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ จึงเป็นบทบัญญัติตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๙ กล่าวคือ เป็นบทบัญญตัท่ีิจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพโดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่การ
ที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น อีกทั้งเป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่กระทบกระเทือนต่อสาระส�าคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ และมิได้เป็นการจ�ากัดเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้อ�านาจขององค์กรโดยไม่ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนษุย์ สิทธแิละเสรีภาพตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู ตามมาตรา ๒๖ ไม่ได้ท�าให้บคุคลไม่สามารถอ้างศกัด์ิศรี
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ความเป็นมนุษย์หรอืใช้สทิธแิละเสรภีาพของตน และไม่ได้ท�าให้บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญู
รับรองไว้ ไม่สามารถยกบทบัญญัติเพื่อใช้สิทธิทางศาล ตามมาตรา ๒๘

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และ 

มาตรา ๒๑๖ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓

๑.๓.๑๘	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๖/๒๕๕๔	วันที่	๒๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒)  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองกลางส่งค�าโต้แย้งของผูฟ้้องคด ี(นายประยทุธ นรีะพล) เพือ่ขอให้ศาลรัฐธรรมนญู

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง
และเอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้

ผู ้ฟ้องคดีเป็นผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีได้ย่ืนฟ้องส�านักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑ และ 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่ ๒ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีค�าพิพากษาหรือ 
ค�าสัง่เพกิถอนมตขิองคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม (ก.ต.) และค�าสัง่ของส�านักงานศาลยติุธรรมทีส่ัง่ลงโทษ
งดเลื่อนเงินเดือนผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี และเพิกถอนการว่ากล่าวตักเตือน รวมท้ังเพิกถอนหนังสือส�านักงาน
ศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่น�ามาเป็นเหตุลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี 
ฐานกระท�ากิจการอันเป็นทางกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีและเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งต�าแหน่งหน้าที่
ราชการ เมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษาศาลแขวงพระนครเหนอื กรณถูีกกล่าวหาว่าบกพร่องไม่ปฏบิติัตามค�าสัง่ 
ของผู้บังคับบัญชาและจัดเปิดสอนกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า มาตรา ๙  
วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ท�าให้ผู้พิพากษา
ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
ข้าราชการประเภทอื่น อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างของสถานะบุคคล ซึ่ง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงยื่นค�าร้องขอให้ศาลปกครองกลางส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย

ศาลปกครองกลางเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องใช้บังคับแก่คดีนี้ และกรณียังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายดงักล่าว จึงต้องรอการพิพากษาคดีนีไ้ว้เป็นการชัว่คราว และส่งค�าโต้แย้ง
ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พิจารณาวนิจิฉัย ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่  

ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
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ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐ หรอืไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติรับรองให้บุคคลมีความ 
เสมอกนัในกฎหมายและได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั การเลอืก
ปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตทุีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้จะกระท�ามไิด้ ส�าหรบัพระราชบญัญตัริะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) 
เป็นองค์กรกลางในการท�าหน้าท่ีควบคุมก�ากับดูแลกิจการด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยตุธิรรมทัง้มวล ในขณะท่ีพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙  
วรรคสอง (๒) เป็นบทบญัญตัยิกเว้นให้การด�าเนนิการของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่อยู่ในอ�านาจการตรวจสอบของศาลปกครอง  
เพื่อให้การด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายตุลาการมีความเป็นอิสระตามลักษณะ
ของภารกิจซึ่งมีความจ�าเป็นและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเฉพาะองค์กรนั้น ๆ การท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) บญัญตัยิกเว้นไม่ให้การด�าเนนิการ 
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอยู่ในอ�านาจศาลปกครอง มิได้หมายความว่าบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิ
จากการกระท�าทางปกครองจะไม่สามารถใช้สิทธิทางอื่นได้อีก หากบุคคลใดเห็นว่าตนได้รับผลกระทบจากการ 
กระท�าทางปกครองใด ๆ  กช็อบท่ีจะใช้สทิธติามรฐัธรรมนญูหรอืตามกฎหมายได้ พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) จึงเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับข้าราชการ 
ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรมทกุคนอย่างเท่าเทยีมกันไม่เป็นการเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมแต่อย่างใด

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐

๑.๓.๑๙	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๗/๒๕๕๔	วันที่	๒๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายเฉลิม ปิ่นสกุล (ผู ้ร้อง) ยื่นค�าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ สรุปได้ว่า ผู้ร้องเคยเป็นรองประธานกรรมการ
ด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ต่อมา นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรายงานจากผู้สอบ
บญัชชุีมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยว่า ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั ประสบความ
ล้มเหลวในการด�าเนนิงาน ขาดทนุตดิต่อกนัหลายปีและมเีงนิค้างขาดทนุ ซึง่ผูส้อบบญัชชีมุนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ให้แก้ไข 
ข้อบกพร่องตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่คณะกรรมการด�าเนินการชมุนมุ
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สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการตามหนังสือของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์
จึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ สั่งให้คณะกรรมการด�าเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ออกจากต�าแหน่งทั้งคณะ ท�าให้ผู้ร้องต้องพ้นจากต�าแหน่งใน
คณะกรรมการดงักล่าวไปด้วย โดยพระราชบัญญติัดังกล่าวไม่มบีทบญัญติัท่ีตัดสทิธผิูร้้องในการทีจ่ะได้รบัเลอืกต้ัง 
เป็นกรรมการหรือด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในสหกรณ์อีกแต่อย่างใด

ต่อมา สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ�ากัด ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ร้องให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ�ากัด แต่รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓ 
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีดังกล่าวของสหกรณ์การเกษตร 
เมืองสุพรรณบุรี จ�ากัด ในส่วนที่มีมติเลือกตั้งผู้ร้องให้เป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 
จ�ากัด เน่ืองจากเหน็ว่าผูร้้องเป็นผูซ้ึง่เคยถกูนายทะเบยีนสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการชุมนมุสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑

ผู้ร้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนค�าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 
๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน

ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการปฏิบัติตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ดงักล่าวแล้ว เหน็ว่า ผูร้้องได้ใช้สทิธทิางศาลปกครองจนคดีถงึทีส่ดุในศาลปกครองสงูสดุแล้ว ดังนัน้ กรณคี�าร้องเรยีน 
ดงักล่าวจึงเป็นเรือ่งทีศ่าลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาถึงทีส่ดุแล้วประธานผูต้รวจการแผ่นดนิจงึไม่อาจรบัเรือ่ง
ร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา

ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอความเป็นธรรม
กรณีรองนายทะเบียนสหกรณ์มีค�าสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ�ากัด  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องท่ี
ศาลได้มคี�าพพิากษาแล้ว กรณจีงึไม่อยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิีจ่ะด�าเนนิการได้  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

ต่อมาวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓)  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้ร้องได้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเป็นกรณีท่ีผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น 
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ได้อีก เนื่องจากคดีที่ผู้ร้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ถึงท่ีสุดไปแล้ว จึงไม่อาจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๑ ทั้งได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว กรณีดังกล่าวจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๑๗ (๑๔) 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมาตรา ๓๙ บัญญัติว่า บุคคลไม่ต้องรับ 
โทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�าการอนักฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท�านัน้บญัญตัเิป็นความผดิและก�าหนดโทษไว้ และ
โทษทีจ่ะลงแก่บคุคลนัน้จะหนกักว่าโทษท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท�าความผิดมไิด้ ในคดีอาญา  
ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใด 
ได้กระท�าความผดิ จะปฏบัิตต่ิอบุคคลนัน้เสมอืนเป็นผูก้ระท�าความผดิมิได้ มาตรา ๓๙ มเีจตนารมณ์คุม้ครองสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา มิให้ต้องรับผิดหรือรับโทษทางอาญาหนักกว่าที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระท�าผิด โดยการห้ามน�าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไปลงโทษหรือ
เพิ่มโทษย้อนหลังแก่การกระท�าที่มีอยู่ก่อนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับและตราบเท่าที่ศาลยังไม่มี
ค�าพิพากษาถึงที่สุด ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาไม่มีความผิด

ส�าหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีลักษณะ
ผสมผสานทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายปกครองและกฎหมายพาณิชย์ มิใช่กฎหมายอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติ
มาตรา ๕๒ (๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติก�าหนดลักษณะต้องห้ามมิให้บุคคลซึ่งเคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือ
มีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ  
ดังนั้น การห้ามมิให้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๕๒ (๓) มิได้มีส่วนท่ีเป็นกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญา เพราะโทษทางอาญาตามที่ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติไว้ ประกอบด้วย ประหารชีวิต จ�าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน เท่านั้น ดังนั้น  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) จึงมิได้มีข้อความที่ไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๓๙ แต่อย่างใด

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ไม่ขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙

๑.๓.๒๐	ค�าวินจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที	่๔๘/๒๕๕๔	วนัท่ี	๒๘	ธนัวาคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๔
เรื่อง พรรคแรงงานขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรค
แรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
พรรคแรงงาน (ผู้ร้อง) ยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งยกเลิกประกาศนายทะเบียน

พรรคการเมืองท่ีให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองและขอให้วินิจฉัยว่า การไม่รับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคแรงงานล�าดบัที ่๒ และล�าดบัที ่๓ ชอบด้วยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๓๕ และมาตรา ๑๓๗ หรือไม่

ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พรรคผู้ร้องได้รับจดแจ้งการจัดต้ังพรรคการเมือง เมื่อวันท่ี ๑๘  
เมษายน ๒๕๔๙ และได้ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ล�าดับที่ ๒ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ และ
ประชุมจัดตัง้สาขาพรรคล�าดบัที ่๓ จงัหวดัร้อยเอด็ เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๕๑ แต่นายทะเบยีนพรรคการเมอืง  
(ผูถ้กูร้อง) ไม่รบัรองการจดัตัง้สาขาพรรค เน่ืองจากในวนัประชมุจดัตัง้สาขาพรรคล�าดับที ่๒ นายค�าปอน ทองคงหาญ  
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นโฆษกสาขาพรรค และนายชูศิลป์ สะยะรักษ์ ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสาขาพรรคเป็น
สมาชิกพรรคมหาชน และในวันประชุมจัดตั้งสาขาพรรคล�าดับที่ ๓ นางสุพาพิส พันธะไชย ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
เลขานุการสาขาพรรค และนายสุริยา ประสิทธิ์สันต์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นเหรัญญิกสาขาพรรค เป็นสมาชิกพรรค
ประชาธปัิตย์ ท�าให้ผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการสาขาพรรคทัง้สีค่นขาดคณุสมบัติการเป็นสมาชกิพรรคผูร้้อง 
มีผลให้คณะกรรมการสาขาพรรคผู้ร้องที่เหลืออยู่ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย นายทะเบียนพรรคการเมือง 
ผูถ้กูร้อง จงึได้ประกาศให้พรรคผู้ร้องสิน้สภาพความเป็นพรรคการเมอืงด้วยเหตทุีพ่รรคผูร้้องไม่สามารถด�าเนนิการ 
ให้มีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑) ตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ผู้ถูกร้องจึงมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง พรรคแรงงาน
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องเป็นพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้

เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ 
เมื่อผู้ถูกร้องประกาศให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุที่ไม่สามารถด�าเนินการให้มีสาขา
พรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ และผู้ร้องยื่นค�าร้องเพื่อขอให้ศาลมีค�าสั่งเลิกการประกาศดังกล่าว กรณี
จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม  
และข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐) จึงมีค�าสั่ง
รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณามีว่า ในวันประชุมจัดตั้งสาขาพรรคทั้งสองสาขา กรรมการสาขาพรรค

ทั้งสี่คนขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการสาขาพรรค หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า นายค�าปอนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกต่อนายทะเบียน
สมาชิกพรรคมหาชน ตามส�าเนาใบลาออก ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ ส่วนนางสุพาพิส และนายสุริยา
ได้ยืน่ใบลาออกจากการเป็นสมาชกิต่อนายทะเบียนสมาชกิพรรคประชาธปัิตย์ ตามส�าเนาใบลาออก ฉบบัลงวนัที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ แต่นายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชนได้รับใบลาออกของนายค�าปอน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 
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๒๕๕๑ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับใบลาออกของนางสุพาพิสและนายสุริยา เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงต้องถือว่า นายค�าปอนยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชน เมื่อวันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่วนนางสุพาพิสและนายสุริยายื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของแต่ละพรรคได้รับใบลาออกของบุคคล
ทั้งสาม และเมื่อนายค�าปอนสมัครเป็นสมาชิกพรรคผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ และนางสุพาพิสกับ 
นายสุรยิาสมัครเป็นสมาชิกพรรคผูร้้อง เมือ่วนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๑ จงึเป็นกรณท่ีีบคุคลท้ังสามสมคัรเป็นสมาชกิ
พรรคผูร้้องในขณะทีย่งัคงเป็นสมาชกิพรรคมหาชนและพรรคประชาธปัิตย์อยู ่ดังนัน้ สมาชกิภาพการเป็นสมาชกิ
พรรคผู้ร้องของนายค�าปอน นางสุพาพิส และนายสุริยา จึงส้ินสุดลงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๖) และขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สาขาพรรคผู้ร้อง ดังนั้น จึงมีผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรค ล�าดับที่ ๒ และล�าดับที่ ๓ ที่เหลือ
อยู่ไม่ครบจ�านวนตามที่กฎหมายก�าหนด ส�าหรับนายชูศิลป์ไม่จ�าต้องพิจารณาสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรค 
ผู้ร้องอีก เพราะไม่ท�าให้ผลการวินิจฉัยการจัดตั้งสาขาพรรคผู้ร้องเปลี่ยนแปลงไป

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า การท่ีผู้ถูกร้องประกาศให้ผู ้ร้องส้ินสภาพความเป็น
พรรคการเมอืง ชอบด้วยพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรอืไม่

เห็นว่า ผู้ร้องเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง บัญญัติ
ให้พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับก่อนและยังมิได้ด�าเนินการให้มี 
สมาชกิไม่น้อยกว่าห้าพันคนหรือมสีาขาพรรคการเมอืงตามจ�านวนทีก่�าหนดในมาตรา ๒๖ ให้ด�าเนนิการให้ครบถ้วน 
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และในกรณีที่พรรคการเมืองใด 
ไม่ด�าเนินการให้ครบถ้วนดังกล่าว ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสาม เมื่อ 
ผูร้้องไม่สามารถด�าเนนิการให้มสีาขาพรรคการเมอืงอย่างน้อยภาคละหนึง่สาขา ภายในวนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๑ ซึง่
ครบหนึง่ปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงัคบั กรณจึีงเป็น 
เหตุให้ผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึง่ (๑) ดงัน้ัน ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมือง 
เรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยกค�าร้อง

๑.๓.๒๑	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๙/๒๕๕๔	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พรรคชีวิตที่ดีกว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีค�าสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับ 
จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
พรรคชีวิตที่ดีกว่า (ผู้ร้อง) จัดประชุมใหญ่ประจ�าปีโดยได้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายพรรค  

ข้อบงัคับพรรค และเลอืกตัง้กรรมการบรหิารพรรคใหม่ เนือ่งจากนายวรรธวรทิธิ ์ตนัตภิริมย์ ได้ลาออกจากต�าแหน่ง
หัวหน้าพรรคผู้ร้องและได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกร้อง) ทราบ ต่อมาผู้ถูกร้องมีหนังสือ
แจ้งผูร้้องว่า องค์ประชมุของทีป่ระชมุใหญ่ไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง จึงไม่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ แต่กรณีนายวรรธวริทธ์ิ  
ตันติภิรมย์ ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าพรรคผู้ร้องท�าให้คณะกรรมการบริหารสิ้นสุดลงท้ังคณะนั้นถูกต้อง 
ตามกฎหมายจึงตอบรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนกรณีท่ีที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 
ชดุใหม่โดยไม่มกีารลงคะแนนลบั ตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม ประกอบกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารพรรค 
ผูถ้กูร้องไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๑ จึงไม่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ ซึ่งผู้ร้องชี้แจงว่า ผู้ถูกร้องไม่รับฟังค�าชี้แจง
ของผู้ร้องที่ยืนยันว่าสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่มีจ�านวนครบและเป็นสมาชิกจริง แต่น�าผลการตรวจสอบ 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัมาเป็นเหตไุม่ตอบรบัการเปลีย่นแปลง และหากองค์ประชมุ
ไม่ครบจริง การลาออกด้วยวาจาของหัวหน้าพรรค ผู้ร้องต่อที่ประชุมก็ย่อมไม่ชอบเช่นกัน แต่ผู้ถูกร้องกลับถือว่า 
การลาออกถูกต้อง ส่วนกรณีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น ไม่จ�าต้องลงคะแนนลับ เนื่องจากไม่มี 
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในร้อยคนให้ลงคะแนนลับ มติที่ประชุมใหญ่
ของพรรคจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ 
ว่า ค�าสัง่นายทะเบียนพรรคการเมอืงทีไ่ม่รบัจดแจ้งการเปลีย่นแปลงนโยบายพรรค ข้อบงัคับพรรค และกรรมการ
บริหารพรรคชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรฐัธรรมนญูมีค�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาวนิจิฉยัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๑๓ และข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐)

ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูถ้กูร้อง) ยืน่ค�าชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาว่า จากการตรวจสอบพบว่า  

มีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่เป็นสมาชิกพรรคผู้ร้องและบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชุมจริง จึงมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด และการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคไม่มีการลงคะแนนลับ โดยผู้ถูกร้องให้
ผูร้้องชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและแสดงพยานหลกัฐานแล้ว แต่ผู้ร้องไม่สามารถพิสูจน์การเป็นสมาชกิพรรคผู้ร้องของผู้เข้า
ร่วมประชุมได้ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นทะเบียนที่ถูกต้องและแท้จริง
ตามกฎหมาย ส่วนการลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคต้องให้มีการลงคะแนนโดยลับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๓)  
แต่จากการตรวจสอบรายงานการประชุมของผู้ร้องและข้อเท็จจริงพบว่า ไม่เป็นการลงคะแนนลับจึงไม่ชอบ  
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และการที่นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่นั้น รัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๐๖ (๓) บัญญัติค�าว่า “ลาออก” เช่นเดียวกับข้อบังคับพรรคผู้ร้องในข้อ ๒๐ วรรค (๒) จึงถือว่าการ 
ลาออกนั้นสามารถแสดงเจตนาได้ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาและผู้รับการแสดงเจตนาจะเป็นต่อหน้า
สาธารณชนกไ็ด้ เทียบเคยีงค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๑๙/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๒ การลาออกดงักล่าว
จงึชอบแล้ว และการด�าเนินการของผูถู้กร้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า ค�าสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองที ่

ไม่รบัจดแจ้งการเปลีย่นแปลงนโยบายพรรค ข้อบงัคบัพรรค และกรรมการบรหิารพรรค ชอบด้วยพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อนายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าพรรค
ผู้ร้องโดยแสดงเจตนาต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ร้องซึ่งมีผลสมบูรณ์ กรณีมีผลให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคผู้ร้อง ข้อ ๒๐ วรรคสอง (๙) และต่อมาการที่ที่ประชุมพรรคผู้ร้องได้ลง
คะแนนเลอืกคณะกรรมการบรหิารพรรคโดยเปิดเผย ไม่ได้ลงคะแนนโดยวธิลีบั กรณเีป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง 
(๓) ที่มีผลให้การด�าเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท�าให้พรรคผู้ร้องไม่มีทั้ง
หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค ด้วยเหตุนี้ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค 
และคณะกรรมการบริหารพรรคจึงไม่มีหัวหน้าพรรคท่ีเป็นผู้มีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการใด ๆ ต่อไปตาม 
ข้อบงัคบัพรรคผูร้้องได้ ดงันัน้ ค�าสัง่ของผูถ้กูร้องทีไ่ม่รบัจดแจ้งการเปลีย่นแปลงนโยบายพรรค ข้อบงัคบัพรรค และ
กรรมการบริหารพรรค จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่าค�าส่ังของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงท่ีไม่รับจดแจ้งการเปล่ียนแปลง

นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรค ของพรรคชีวิตที่ดีกว่าชอบด้วยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ให้ยกค�าร้อง

๑.๓.๒๒	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๕๐/๒๕๕๔	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง พระราชบัญญตักิารบัญช ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗  
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองกลางส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (สมาคมส�านักงานบัญชีและกฎหมาย)  

กับพวก รวม ๑๘ คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑ กับพวก ยื่นฟ้องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวง
พาณิชย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ต่อศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ท�าบัญช ี
ให้แก่ผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มกีารตราพระราชบญัญติัการบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๓ ขึน้ใช้บงัคบัโดยให้ยกเลิกประกาศ
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ของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติให้ผู้ท�าบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัดท�าบัญชีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามที่
อธิบดีก�าหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงค์จะเป็นผู้ท�าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ให้แจ้งต่ออธิบดีตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคบั และ
เมือ่ผูน้ัน้เข้ารบัการอบรมและส�าเรจ็การอบรมตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาทีอ่ธบิดีประกาศก�าหนดแล้ว  
ให้ผู้นั้นเป็นผู้ท�าบัญชีต่อไปได้เป็นเวลาแปดปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า  
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว มีค�าส่ังรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๑๗ (๑๓)

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบัญชีให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการบัญชี การจัดท�าบัญชี และ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิการค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน บริษทัจ�ากดั 
บริษัทมหาชนจ�ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรษัฎากร ซ่ึงเป็นผูม้หีน้าท่ีจดัท�าบัญชสีามารถจัดท�าบญัชใีห้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถน�าข้อมูลทางบญัชนีัน้มาใช้ในการบริหารธรุกจิ 
รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐ พระราชบัญญัตินี้มีสาระส�าคัญได้แก่ (๑) นิยามความหมาย  
ค�าว่า “มาตรฐานการบัญช”ี หมายความว่า หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิติัทางการบัญชท่ีีรบัรองทัว่ไปหรอืมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และนิยามความหมายของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีและผู้ท�าบัญช ี
แยกไว้ชัดเจนในมาตรา ๔ ว่า “ผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี” หมายความว่า ผู ้มีหน้าที่จัดให้มีการท�าบัญชี 
ตามพระราชบญัญตันิี ้และ “ผูท้�าบญัช”ี หมายความว่า ผูร้บัผดิชอบในการท�าบญัชขีองผูม้หีน้าทีจั่ดท�าบญัช ีไม่ว่า 
จะได้กระท�าในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีหรือไม่ก็ตาม (๒) ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ท�าบัญชี  
โดยมาตรา ๗ (๖) วรรคสองและวรรคสาม ให้อธิบดมีอี�านาจประกาศเรือ่งคณุสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้�าบญัชี
โดยให้ค�านงึถึงมาตรฐานการบญัชแีละข้อคดิเหน็ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสถาบนัวชิาชพีบญัชแีละประกาศนัน้
ต้องได้รบัความเห็นชอบของรัฐมนตร ีซึง่ตามกฎหมายฉบบัก่อน ๆ  มไิด้แบ่งแยกผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัชแีละผูท้�าบญัชี  
จงึไม่มกีารก�าหนดคณุสมบัตขิองผูท้�าบัญชไีว้ (๓) ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องผูท้�าบญัช ีโดยมาตรา ๒๐ ให้ผูท้�าบญัชี
ต้องจัดท�าบัญชีตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรา ๑๙ ยังให้ผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีมีหน้าที ่
ควบคมุดแูลผูท้�าบัญชใีห้จดัท�าบญัชใีห้ตรงต่อความเป็นจรงิและถกูต้องตามพระราชบญัญัตนิี ้(๔) มบีทก�าหนดโทษ  
ส�าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ก�าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชีตาม
มาตรา ๗ (๖) และกรณีผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีฝ่าฝืนไม่จัดให้มีผู้ท�าบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด
ดังกล่าว เพื่อจัดท�าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
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เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ผู้ใด 
เป็นผู้ท�าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่มีคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามที่อธิบดีก�าหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงค์จะเป็นผู้ท�าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี ้
ต่อไป ให้แจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด ภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่
พระราชบญัญตันิีใ้ช้บังคบั และเมือ่ผูน้ัน้เข้ารบัการอบรมและส�าเรจ็การอบรมตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลา
ทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนดแล้ว ให้ผูน้ัน้เป็นผูท้�าบญัชต่ีอไปได้เป็นเวลาแปดปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัแล้ว  
เห็นว่า การที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนดให้ผู้ท�าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก�าหนดตาม
มาตรา ๗ (๖) ก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท�าบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การก�าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ท�าบัญชีจะเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้การท�าบัญชีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
แม้ว่าการก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูท้�าบัญชีต้องมคุีณสมบตัติามทีอ่ธบิดกี�าหนดตามมาตรา ๗ (๖) จะมผีลกระทบต่อ
ผูท้�าบญัช ีเพราะหากผูใ้ดประกอบอาชพีการท�าบญัชโีดยไม่มคีณุสมบติัดังกล่าว ย่อมเป็นความผิดและมโีทษตามที่
กฎหมายก�าหนด อนัเป็นบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีจ่�ากดัเสรภีาพในการประกอบอาชพีอยูบ้่างกต็าม แต่การก�าหนด
คณุสมบติัของผูท้�าบัญชีกเ็พือ่ให้ผูท้�าบัญชีมคีวามรูค้วามสามารถเก่ียวกบัหลกัการบญัชแีละวธีิปฏิบติัทางการบญัชี
ที่รับรองทั่วไป และเป็นผลให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของกิจการนั้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีอันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคสอง ยกเว้นให้กระท�าได้ ทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ค�านึงถึงการใช้
บงัคบักฎหมายเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์และการคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลท่ีถกูจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ในการประกอบอาชพีแล้ว โดยชัง่น�า้หนกัระหว่างเสรภีาพในการประกอบอาชพีทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้กบัประโยชน์
ของรัฐตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จ�าเป็น มิได้กระทบกระเทือน
ต่อสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ 
ส�าหรับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเสรีภาพ 
ในการประกอบอาชีพของผู้ท�าบัญชีอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับให้สามารถท�าบัญชีได้ต่อไปภายในระยะเวลา
แปดปี เพือ่มใิห้มคีวามผดิและมโีทษตามกฎหมาย โดยมวีตัถุประสงค์ให้บคุคลนัน้ศกึษาต่อเพ่ือให้มคีณุสมบติัตามที่
อธิบดกี�าหนด จงึเป็นบทบญัญตัทิีใ่ห้สทิธผิูไ้ม่มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด สามารถด�าเนนิการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๓ บทบญัญติัมาตรา ๔๒ วรรคสอง จึงมใิช่บทบญัญติัจ�ากัด
สิทธิของบุคคล แต่เป็นบทเฉพาะกาลเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (๖) ให้มีโอกาสที่จะประกอบ
วิชาชีพต่อไปได้อีกแปดปี ซึ่งเป็นการผ่อนคลายและเยียวยาผลการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนที่
เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ท�าบัญชีไว้อย่างเพียงพอแล้ว และมิใช่เป็นการใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐที่ล่วงละเมิด
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แต่อย่างใด

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง  

ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๔๓
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๑.๓.๒๓	ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๕๑/๒๕๕๔	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม่

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ผู้ฟ้องคดี (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ต่อ 

ศาลปกครองช้ันต้น (ศาลปกครองกลาง) ว่า ผูถู้กฟ้องคดีออกค�าสัง่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน ที ่๑๘๔/๒๕๕๓ 
เรือ่ง ยกเลกิค�าสัง่แต่งตัง้รองผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวนัที ่๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากต�าแหน่ง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแตว่ันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอ�านาจออกค�าสั่งดังกล่าว ขอให้ศาล
มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว

ผูถ้กูฟ้องคดใีห้การว่า ปัจจบุนัผูถ้กูฟ้องคดอียูใ่นฐานะผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๓ วรรคสอง ประกาศฉบับดังกล่าว ถือเป็นข้อยกเว้นพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศฉบับดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ผู้ร้องสอด (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ยื่นค�าร้องสอดว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค�าสั่งส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินท่ี ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ยกเลิกค�าสั่งแต่งต้ังรองผู้ว่าการตรวจเงิน 
แผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าส่ังเพิกถอนค�าส่ังดังกล่าว และมีค�าส่ัง
ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาแก่ผู้ร้องสอด

ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าส่ังให้ทุเลาการบังคับตามค�าส่ังส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราว และต่อมาศาลปกครองชั้นต้น 
มีค�าพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากต�าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ตาม 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ค�าส่ังของผู้ถกูฟ้อง
คดทีีอ่อกมาในภายหลงัจากทีผู่ถ้กูฟ้องคดพ้ีนจากต�าแหน่งแล้วจึงเป็นการทีผู้่ถูกฟ้องคดีออกค�าส่ังโดยไม่มอี�านาจ 
และให้ค�าสัง่ทเุลาการบังคบัตามค�าสัง่ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิที ่๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๓ 
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด พร้อมกับยื่นค�าโต้แย้งเพื่อขอให้ 
ส่งเรือ่งให้ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ว่า ประกาศของคณะปฏริปูการปกครอง ฯ  
ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ได้ก�าหนดวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที ่
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไว้เพียง ๒ กรณี คือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามก�าหนดเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 
และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึง
เป็นกรณีให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว โดยมิได้น�าเรื่องอายุหรือคุณสมบัติของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม 
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พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราใด ๆ  มาใช้บงัคบั บทบญัญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลปกครองชั้นต้นน�ามาปรับใช้ในการวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากต�าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๓๐๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่  
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า มีปัญหาว่าบทบัญญัติมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
มาตรา ๓๖ หรือไม่ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงให้ส่ง 
ค�าโต้แย้งเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)  

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ก�าหนดให้พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคง 
บังคับใช้ต่อไป เว้นแต่บทบัญญัติในส่วนที่ ๑ หมวด ๑ จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และให ้
ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัที ่๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คงอยูใ่นต�าแหน่งต่อไปจนถงึวนัท่ี  
๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ด�าเนนิการสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงนิ
แผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเก้าสิบวัน 
โดยในระหว่างทีย่งัไม่มคีณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ให้ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดิน
ที่พ้นจากต�าแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖  
ซึง่เป็นบทเฉพาะกาลได้บญัญตัริบัรองให้ประกาศคณะปฏรูิปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ
ทรงเป็นประมุข มีผลใช้บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ชั้นหนึ่ง และรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๙ บัญญัติให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกชั้นหนึ่งด้วย นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ วรรคหนึ่ง (๓) ยังได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปเช่นกัน

เห็นได้ว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทั้งสองฉบับ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ต่างมีผลบังคับใช้อยู่ในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกัน กล่าวคือ การใดที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุก�าหนดไว้กใ็ห้เป็นไปตามน้ัน เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิ 
และให้การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของบทเฉพาะกาล ส่วนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่บัญญัติว่า นอกจากการพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ แล้ว ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังพ้นจากต�าแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบห้าปี 
บริบูรณ์อีกกรณีหนึ่ง

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) แล้วเห็นว่า บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ของการบังคับใช้ต่างกรณีกัน

ผลของค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัว่า พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖

๑.๔	 ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จเป็นค�าสั่ง จ�านวน ๔๓ เรื่อง จ�าแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑.๔.๑	 คดทีีป่ระชาชนใช้สิทธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูโดยตรง	ตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

“บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญูเพ่ือมคี�าวนิจิฉยั
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวธีิพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู” และข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธ ิ
ยืน่ค�าร้องต่อศาลเพือ่มคี�าวนิจิฉยัว่าบทบัญญตัแิห่งกฎหมายขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูได้” และวรรคสอง ก�าหนดว่า 
“การใช้สทิธติามวรรคหนึง่ต้องเป็นกรณทีีไ่ม่อาจใช้สทิธิโดยวธิกีารอืน่ได้แล้ว ทัง้นีต้ามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑)  
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๑๒ แล้ว เห็นว่าผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 
ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นบุคคลซึง่ถูกละเมดิสทิธหิรือเสรภีาพท่ีรัฐธรรมนญูนีร้บัรองไว้อนัสืบเนือ่งมาจากบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย

(๒) บุคคลนั้นต้องยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
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(๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว

คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ มีจ�านวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

(๑)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑/๒๕๕๔	วันที่	๕	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ว่าที่ร ้อยตรี กฤตยชญ์ กลับมาอนุรักษ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๔ วรรคท้าย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า ว่าท่ีร้อยตรี กฤตยชญ์ กลับมาอนุรักษ์ (ผู้ร้อง) เมื่อครั้ง 
ด�ารงต�าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด อ�าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ปฏิบัติหน้าที ่
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด และผู้ร้องได้เบิกเงินค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ประกอบมาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๖ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ต่อมาผู้ร้องได้โอน (ย้าย) ไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลด่านคล้า อ�าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘  
ให้ผู้ร้องชี้แจงเรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด ผู้ร้องมีหนังสือชี้แจงไป 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ร้องได้รับการติดต่อขอให้น�าเงินที่ได้เบิกในระหว่างปฏิบัติหน้าที ่
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าลาดคนื ผูร้้องได้น�าเงินไปคนืเมือ่วนัท่ี ๑๐ มนีาคม ๒๕๕๑ ต่อมาองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลท่าลาดได้ร้องทกุข์กล่าวโทษผูร้้องต่อพนกังานสอบสวนสถานตี�ารวจภธูรอ�าเภอชมุพวง จังหวดันครราชสมีา 
ในกรณีไม่ยอมคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้เบิกจ่ายไป และองค์การบริหารส่วนต�าบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของผู้ร้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้น�าคดี
ไปฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองนครราชสีมามีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องของผู้ร้องไว้พิจารณาและสั่งจ�าหน่ายคดี  
ผู้ร้องได้อุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองนครราชสีมาต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งยื่น
ตามค�าส่ังของศาลปกครองนครราชสมีา ผูร้้องไม่อาจใช้สทิธโิดยวธิกีารอืน่ได้แล้ว จงึได้ยืน่เรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนญู

ผู ้ร้องยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติสภาต�าบล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ท่ีให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล แล้วไม่มีสิทธิได้รับ 
ค่าตอบแทน ในขณะที่พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ บัญญัติ
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และการใช้อ�านาจของกระทรวง
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มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าลาด และองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลหมืน่ไวย ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม่

ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพิจารณาในเบือ้งต้นมว่ีา ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องของผู ้ร ้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ในประเด็นว่า พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ที่ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในระหว่างท่ีไม่มีนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล แล้วไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ขณะที่มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ขัดหรือ
แย้งต่อหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐ หรือไม่ น้ัน เป็นกรณีท่ีมีมูลเหตุมาจากข้อกล่าวอ้างที่ว่า พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๔ วรรคท้าย ขัดหรือแย้งกันเอง ซึ่งมิได้เป็นการขอให ้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ส่วนประเด็นท่ีผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การใช้อ�านาจของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการกระท�าของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐละเมิดสิทธิของบุคคล มิใช่เป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า 
บคุคลถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีรั้บรองไว้อนัสืบเน่ืองมาจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายและบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายน้ันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�า
ค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

นอกจากนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงตามค�าร้อง ปรากฏว่า ผู้ร้องจะได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองและ 
ศาลปกครองมีค�าสัง่ไม่รบัค�าฟ้องและสัง่จ�าหน่ายคดแีล้วกต็าม เหน็ว่า ผูร้้องยงัไม่ได้ใช้สทิธทิางผูต้รวจการแผ่นดนิ 
ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒) อนัเป็นการใช้สิทธิ
โดยวิธีการอื่นก่อนยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�า
ค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้เช่นกัน

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

122

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



(๒)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๗/๒๕๕๔	วันที่	๔	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง นายเรอืงศกัดิ ์เจรญิผล และ พนัโทแพทย์หญงิกมลพรรณ ชวีพนัธ์ศร ีขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ว่า มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การลอยตัว
ราคาก๊าซและน�า้มนั ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖  
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๕ (๔) หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า นายเรืองศักดิ์ เจริญผล และพันโทแพทย์หญิงกมลพรรณ 
ชีวพันธ์ศรี (ผู้ร้อง) ยื่นค�าร้องลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยอ้างว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ราคาน�้ามัน 
และก๊าซลอยตัวตามราคาตลาดโลก มีผลให้ประชาชนต้องใช้น�้ามันและก๊าซราคาแพง แต่บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) และบรษัิทในเครอืซึง่มเีอกชนเป็นผูถ้อืหุน้เกอืบครึง่กลบัมผีลก�าไรหลายหม่ืนล้าน อกีทัง้การให้สมัปทาน
แก่เอกชน ประชาชนก็ไม่มีส่วนร่วมในการรับรู้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ของแผ่นดิน ถือว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  
มาตรา ๘๕ (๔) และมาตรา ๑๗๘ ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติคณะรัฐมนตรีเรื่องลอยตัว
ราคาก๊าซและน�้ามัน ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖  
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๕ (๔) หรือไม่

ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพิจารณาในเบือ้งต้นมว่ีา ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างนั้น มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ตามความหมายของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ทีผู่ร้้องจะอ้างว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
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(๓)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๗/๒๕๕๔	วันที่	๑๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง นายอรรถพล รักษ์วงศ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ว่า ค�าสัง่ศาลปกครองสงูสดุทีไ่ม่รบัค�าฟ้องไว้พิจารณา ขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๖๐ หรอืไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า นายอรรถพล รักษ์วงศ์ (ผู้ร้อง) ฟ้องบรรษัทบริหาร 
สินทรัพย์ไทยเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๙๘๒ ต�าบลคอหงส์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจดทะเบียนจ�านองไว้กับธนาคาร
กรุงเทพพาณิชยการ จ�ากัด (มหาชน) ต่อมาได้มีการโอนสิทธิการรับจ�านองไปเป็นของบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตามล�าดับ และได้มีการขายทอดตลาดท่ีดินดังกล่าว
ตามพระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยก่อนทีจ่ะมกีารขายทอดตลาดผูร้้องได้มหีนงัสือ
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คดัค้านต่อบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั หลายคร้ังแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค�าคดัค้านแต่อย่างใด 
การกระท�าของบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทยจงึไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องเสียสิทธใินทรัพย์สิน 
ศาลปกครองสงขลาเห็นว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า 
ไม่ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองมาใช้บงัคบัแก่การด�าเนนิการเก่ียวกบั 
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชก�าหนดนี้และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ ค�าสั่ง  
ค�าวนิจิฉยั การอนญุาต และการกระท�าอืน่ใดของคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารอนัเกีย่วกบัการบรหิาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชก�าหนดนี้ จึงมีค�าส่ังไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณา ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดและศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า  
จึงเสนอค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๑๒ เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณา 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
มาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาในเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่

พจิารณาแล้วเหน็ว่า ค�าร้องของผูร้้องดงักล่าวเป็นการขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
เกี่ยวกับค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจพิจารณาหรือพิพากษาของศาล มิใช่เป็นการขอให้
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๔) และข้อ ๒๑ ในอันท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะ 
รับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๔)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๘/๒๕๕๔	วันที่	๑๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง นายอรรถพล รักษ์วงศ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ว่า การด�าเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตามพระราชก�าหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่

นายอรรถพล รักษ์วงศ์ (ผู้ร้อง) ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญสรุปได้ว่า

๑. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ยื่นค�าร้องต่อศาลล้มละลายกลางโดยอาศัย 
อ�านาจตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ว่าผู้ร้อง ซึ่งเป็นลูกหนี ้
ไม่ให้ความร่วมมอืในการปรบัปรงุโครงสร้างหน้ีตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด โดยผู้ร้องอยูใ่นฐานะทีจ่ะด�าเนนิการได้ 
และขอให้ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ร้องโดยไม่ต้องด�าเนินการไต่สวน ท�าให้ผู้ร้องต้องให้การชี้แจง 
ทัง้ข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมายต่อศาลตามกระบวนวธิพีจิารณาคดล้ีมละลายโดยไม่มเีหตจุ�าเป็น การด�าเนนิการยืน่
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ค�าร้องของ บสท. จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ และเป็นการละเมิดสิทธิที่ผู้ร้องได้รับการรับรอง
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔

๒. ก่อนยืน่ค�าร้องนีต่้อศาลรัฐธรรมนญู ผู้ร้องได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนแห่งบทบญัญตัขิอง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ ยื่นฟ้อง บสท. ต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
ศาลปกครองสงขลามีค�าสั่งเมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณา เนื่องด้วยพระราชก�าหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า ไม่ให้น�ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. 
ตามพระราชก�าหนดนี้ ผู้ร้องมีความเห็นต่างจากศาลปกครองสงขลา จึงได้ส่งค�าร้องไปยังคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อขอให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะต่อศาลปกครองสงขลา

๒.๒ ยื่นค�าร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
กรณกีารใช้พระราชบญัญตัล้ิมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ พระราชบญัญติัจัดต้ังศาลล้มละลายและวธิพิีจารณาคดี
ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่  
ในการรับค�าร้อง แต่ศาลล้มละลายกลางแจ้งว่าศาลน�าบทบัญญัติพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใช้บังคับในการรับค�าร้อง จึงไม่จ�าต้องส่งค�าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๒.๓ ยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗  
ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับค�าร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  
และแจ้งว่าก�าลังด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปัจจุบันผู้ร้องยังไม่ทราบมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่อย่างใด

ผู ้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การด�าเนินการของบรรษัทบริหาร 
สินทรัพย์ไทย ตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่

ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพิจารณาในเบือ้งต้นมว่ีา ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พจิารณาแล้วเหน็ว่า ค�าร้องของผูร้้องดงักล่าวเป็นการขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
เกี่ยวกับการกระท�าของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ มิใช่เป็นการขอให้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง  
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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(๕)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๙/๒๕๕๔	วันที่	๑๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง นายสว่าง คุณานุรักษพงศ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอให้มคี�าส่ังเพิกถอนบนัทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อเทจ็จรงิตามค�าร้องสรปุได้ว่า นายสว่าง คณุานรุกัษพงศ์ (ผูร้้อง) ยืน่ค�าร้องลงวนัที ่๑ มถินุายน 
๒๕๕๔ โดยอ้างว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. ๒๕๔๓ (Memorandum of Understanding - MOU 
๒๕๔๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย เนื่องด้วยบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวอ้างแผนท่ีมาตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งเป็นแผนที่ที่ประเทศฝรั่งเศสท�าขึ้นฝ่ายเดียว ประเทศไทย 
ไม่เคยยอมรับ อีกทั้งไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ และเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาอ้างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเข้ามาในอาณาเขตของไทยและ
จับกุมคนไทยส่งฟ้องศาลกัมพูชา จึงถือว่าเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒

ผู้ร้องจึงอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๗๑ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ขอให้ศาลมีค�าสั่งให้นายกรัฐมนตรีเพิกถอนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนทางบก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ (MOU ๒๕๔๓) ดังกล่าว

ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพิจารณาในเบือ้งต้นมว่ีา ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พจิารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องของผู้ร้องเป็นการยืน่ค�าร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่เพกิถอน
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส�ารวจ
และจัดท�าหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. ๒๕๔๓ (MOU ๒๕๔๓) ซึ่งมิได้เป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายนัน้ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ จงึมใิช่กรณทีีต้่องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่  
ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง  
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๖)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๐/๒๕๕๔	วันที่	๑๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง จ่าสิบเอก กฤษดา แก้วประพาฬ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า 
พระราชบญัญตัธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๖  
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๐ หรือไม่ และพระราชบญัญตั ิ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง  
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑) หรือไม่ 
และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งยกเลิกหรือทุเลาการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวไว้ชั่วคราว
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ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า จ่าสิบเอก กฤษดา แก้วประพาฬ (ผู้ร้อง) เคยรับราชการ
สังกัดโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ปัจจุบันเป็นสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) กระทรวงกลาโหม ต่อมาผู้ร้องถูกให้ออกจากประจ�าการตามค�าสั่งโรงเรียน
เตรียมทหาร ที่ ๑๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ร้องเห็นว่าค�าส่ังดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จึงได้ยื่นฟ้องกองบัญชาการกองทัพไทยต่อศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยกล่าวหาว่า
กระท�าความผิดฐานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการยุติธรรม แต่ศาลทหารกรุงเทพ 
มีค�าส่ังไม่ประทบัฟ้อง โดยเหน็ว่าผูร้้องมใิช่บคุคลทีอ่ยูใ่นอ�านาจศาลทหารขณะฟ้อง ตามพระราชบญัญตัธิรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลทหารกรุงเทพต่อศาลทหารกลาง  
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙  
วรรคหน่ึง ขดัต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๑) โดยขอให้ศาลทหารกลางส่งค�าโต้แย้ง 
ของผู้ร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย แต่ศาลทหารกลางมีค�าสั่งว่า เมื่อขณะฟ้องผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล 
ทีอ่ยูใ่นอ�านาจศาลทหาร ผูร้้องจงึไม่มอี�านาจฟ้องคด ีตามพระราชบญัญตัธิรรมนญูศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙  
วรรคหนึ่ง และกองบัญชาการกองทัพไทย จ�าเลย ก็มิใช่บุคคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนญูศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ คดีดังกล่าวจึงไม่อยูใ่นอ�านาจศาลทหารทีจ่ะรับไว้พิจารณาพิพากษา  
ดงัน้ันค�าสัง่ของศาลทหารกรงุเทพไม่ประทบัฟ้องจงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว อทุธรณ์ค�าสัง่ของผูร้้องฟังไม่ข้ึน ต่อมา 
ผู้ร้องยื่นฎีกาคัดค้านค�าสั่งศาลทหารกลางต่อศาลทหารสูงสุด เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และโต้แย้งว่า 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ร้องยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑  
และมาตรา ๖๐ หรือไม่ และพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑) หรอืไม่ และขอให้ศาลรัฐธรรมนญูมีค�าส่ังยกเลิกหรือทเุลาการบงัคบัใช้บทบญัญติั
ดังกล่าวไว้ชั่วคราว

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า  
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๐ หรือไม่ และ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ 
วรรคสอง มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑) 
หรอืไม่ น้ัน แม้ผูร้้องจะอ้างว่าเป็นผูถู้กละเมดิสิทธหิรือเสรีภาพอนัสืบเน่ืองมาจากพระราชบญัญัติธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง อันเกี่ยวกับสิทธิในการฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อคดีของผู้ร้องที่ม ี
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การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลทหารสงูสดุ และไม่ปรากฏว่าผูร้้องได้ใช้สทิธยิืน่เร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) 
และใช้สิทธิยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ค�าร้อง
ของผู้ร้องจึงมิใช่กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ส่วนกรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าส่ังยกเลิกหรือทุเลาการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว
ไว้ชั่วคราวนั้น เห็นว่า ผู้ร้องมิได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิ
และเสรภีาพของผูร้้องตามทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้เพือ่ให้ศาลรัฐธรรมนญูมคี�าวนิจิฉัยว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ 
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง  
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้เช่นเดียวกัน

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๗)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๖/๒๕๕๔	วันที่	๑๔	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง นายประมุท สตูะบุตร ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบญัญตัิ 
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ ก. (๑) (๒) มาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๑๐) (๑๒) และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า นายประมุท สูตะบุตร (ผู้ร้อง) อ้างว่าตนถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ รับรองไว้ เนื่องจากผลของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่ง 
พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีก่�าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัคณุสมบติัของกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไว้ว่า “ก. คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๒) มีอาย ุ
ไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์” ท�าให้ผู้ร้องซ่ึงมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ได้ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแตกต่างกันในเรื่องอายุ และเรื่อง
สัญชาติซึ่งเป็นสถานะของบุคคลตามกฎหมาย อีกท้ังพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ก�าหนดลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการ กสทช. ไว้ในมาตรา ๗ ข. และมาตรา ๘ ซึ่งในการนี้ผู้ร้องเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เน่ืองจากเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ ในขณะที่ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้ตราขึน้เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรอืเศรษฐกจิของประเทศ 
การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
การจดัระเบยีบการประกอบอาชีพ การคุม้ครองผูบ้รโิภค การผงัเมอืง การรกัษาทรัพยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้อม 
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันแต่ประการใด  
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จึงไม่สามารถน�ามาเป็นข้อยกเว้นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพได้ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ผู้ร้องยังเห็นว่า ค�าปรารภของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ
ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ เนื่องจากระบุเงื่อนไขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙ ไม่ถูกต้อง อีกทั้งเห็นว่า ระเบียบส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย
วิธีการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน 
คดัเลือกกนัเองของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เป็นผูส้มควรได้รบัเลอืกเป็นกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ออกตามความพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ เนื่องจากได้ก�าหนดการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิสมัครไว้เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ ผู้ร้องได้ยื่นค�าร้องต่อ 
ผูต้รวจการแผ่นดนิตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) แล้ว แต่ได้รับแจ้งว่า กรณไีม่มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ จึงมายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ร้องโต้แย้งเป็นเรื่องการก�าหนดคุณสมบัติ
และลกัษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ซึ่งข้อเท็จจริงตามค�าร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นผู้ท่ีได้สมัครเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว
และถูกตัดสิทธิไปด้วย ผู้ร้องจึงมิได้อยู่ในฐานะที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือได้รับผลกระทบจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของผู้ร้องที่เห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องซึ่งท�าให้ผู้ร้องไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการ กสทช. 
ได้เท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับเรื่องนี้ผู้ร้องได้ยื่นค�าร้องต่อ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) เท่านั้น ซ่ึงยังไม่เป็นกรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืน 
ได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ส่วนประเดน็ท่ีผูร้้องขอให้วินจิฉัยว่า ค�าปรารภของพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่
และก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบ
ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภาทีเ่กีย่วข้องกบัการสมคัรเป็นกรรมการ กสทช. ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙  
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ หรือไม่ นั้น เห็นว่า กรณีมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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(๘)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๗/๒๕๕๔	วันที่	๒๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง นายสวง ทพักฤษณ์ ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ กรณนีายกรัฐมนตรี
ไม่ให้ค�ารบัรองร่างพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นเหตุท�าให้ร่างพระราชบญัญติั ฯ  
ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาได้

ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า นายสวง ทัพกฤษณ์ (ผู้ร้อง) กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ�านวน ๑๐,๐๒๘ คน ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ เข้าชื่อ 
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... เพือ่จดัให้มกีระทรวงสวสัดกิารสงัคม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า ร่างพระราชบญัญตั ิ
ดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓ (๒) จึงส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปยงันายกรฐัมนตรเีพือ่ให้มคี�ารบัรองตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง และส�านกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาไม่ให้ค�ารับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ผู้ร้องเห็นว่า การที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ารับรองร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นการ 
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน มาตรา ๑๖๓ 
เพราะไม่มบีทบญัญตัใิดของรฐัธรรมนญูห้ามมใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังเข้าช่ือร้องขอต่อประธานรฐัสภาเพ่ือขอให้รฐัสภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามที่ก�าหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕  
แต่อย่างใด เพราะสิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๖๓ ให้การรับรองไว้โดยชัดแจ้งย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ จึงขอให ้
ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ว่า กรณีนายกรฐัมนตรไีม่ให้ค�ารบัรองร่างพระราชบัญญติั
ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ท�าให้ร่างพระราชบญัญติั ฯ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ของรัฐสภาเป็นการกระท�าที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�าร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ากรณี
นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ารับรองร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท�าให ้
ร่างพระราชบญัญตัดัิงกล่าวไม่สามารถเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเป็นการกระท�าทีช่อบด้วยรัฐธรรมนญู 
หรือไม่ นั้น ผู้ร้องมิได้โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องตามที่รัฐธรรมนูญ
รบัรองไว้ เพือ่ให้ศาลรฐัธรรมนูญมคี�าวินิจฉยัว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนัน้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู ประกอบกบั
มิใช่กรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงมิใช่กรณีที่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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(๙)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๘/๒๕๕๔	วันที่	๒๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง นายสุวิทย์ หาญวิริยะกุล โดยนางภาวศรี หาญวิริยะกุล ผู้รับมอบอ�านาจ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการกระท�าของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๑๒ หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า นายสุวิทย์ หาญวิริยะกุล (ผู้ร้อง) เป็นจ�าเลยในคดีแพ่ง
หมายเลขด�าที่ ๒๖๖๘/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๗๗/๒๕๔๙ ผู้ร้องได้ยื่นค�าให้การและฟ้องแย้งโจทก์  
ศาลช้ันต้นมคี�าพพิากษาตามสญัญาประนปีระนอมยอมความ ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ร้องยืน่อทุธรณ์และร้องขอ
ทุเลาการบังคับคดีโดยวางหลักประกันและเงินสด ระหว่างนั้นโจทก์ได้น�าเจ้าพนักงานบังคับคดีท�าการบังคับคดี 
ขบัไล่ผูร้้องและบรวิาร ท้ังยงัขอให้ศาลสัง่จบักมุ กกัขงัผูร้้องและบริวาร ท�าให้ผูร้้องและบรวิารได้รบัความเดอืดร้อน 
เสียหาย ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�าของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการกระท�าที่เกินสมควร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู ้ร ้องได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรมบังคับคดี ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน  
กรมบงัคบัคดไีด้มหีนงัสอืแจ้งว่าไม่มเีหตทุีเ่จ้าพนกังานบงัคบัคดจีะมคี�าสัง่ให้งดการบงัคบัคดหีรอืถอนการบงัคบัคดี 
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๒ และมาตรา ๒๙๕ ผู้ร้องได้อุทธรณ์ค�าสั่งต่ออธิบดี
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีได้แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่อาจงดการบังคับคดีได้

ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เป็น 
คดพีพิาทเกีย่วกบัการทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองช้ันต้นมคี�าส่ังไม่รับค�าฟ้อง 
ไว้พจิารณา ผูร้้องยืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ ศาลปกครองสงูสุดมคี�าส่ังยนืตามค�าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้น

ผูร้้องจงึขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวินจิฉยัตรวจสอบการกระท�าของเจ้าพนกังานบงัคับคด ี 
กรมบังคับคดี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๑๒ หรือไม่

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องของผู้ร้องเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการกระท�าของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ มิใช่เป็นการขอให้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด ประกอบกับการที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้นั้น  
ต้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) 
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพิีจารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ทีศ่าลรฐัธรรมนญู
จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๐)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๙/๒๕๕๔	วันที่	๒๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง พนัต�ารวจเอก ธนายตุม์ วฒุจิรสัธ�ารงค์ ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒  
ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของ 
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ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา 
๑๙๗ หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า พันต�ารวจเอก ธนายุตม์ วุฒิจรัสธ�ารงค์ (ผู้ร้อง) ในฐานะ 
ผูฟ้้องคดต่ีอศาลปกครอง ยืน่ค�าฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ฟ้องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
แห่งชาติ ที่ ๑ ผู้บัญชาการส�านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต�ารวจ ที่ ๒ และคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ ที่ ๓ เป็น
ผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนและ 
ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงของผู้ร้อง ขอให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง และ 
ขอให้เพิกถอนมตขิองผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๓ ทีไ่ม่พจิารณาอทุธรณ์ในประเดน็ข้อเทจ็จรงิ ข้อกฎหมาย และองค์ประกอบ
ความผิดทางวินัย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เป็นเหตุในการออกค�าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง ศาลปกครองเชียงใหม่
มีค�าพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นค�าขอต่อ 
ศาลปกครองเชียงใหม่ขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ศาลปกครองเชียงใหม่มีค�าสั่งไม่รับค�าขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
จึงอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งกลับค�าสั่งของ 
ศาลปกครองเชยีงใหม่เป็นให้รบัค�าขอพจิารณาพพิากษาคดีใหม่ไว้พิจารณา และด�าเนนิกระบวนพิจารณาต่อไปตาม
รูปคดีโดยองค์คณะใหม่ของศาลปกครองเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)

ผู้ร้องเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๗๕ และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ จึงยื่นค�าร้องขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่ส่งความเห็น 
ตามทางการเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ศาลปกครองเชียงใหม่ 
มคี�าสัง่ยกค�าร้อง เนือ่งจากในคดนีีศ้าลไม่จ�าต้องน�าพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของท่ีประชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวิธพีจิารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึง่ (๓) มาใช้บงัคบัแก่คดี ผู้ร้องยืน่อุทธรณ์ค�าส่ังต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง
เชียงใหม่มีค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นค�าสั่งระหว่างพิจารณา ผู้ร้องจึงย่ืนอุทธรณ์ค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งยืน

ต่อมาผู้ร้องยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
ไม่มีประเด็นที่จะพิจารณาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และไม่ได้กระทบต่อหลักการ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามค�าร้องเรียนของผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงยุติการพิจารณา

ผู้ร้องเห็นว่า ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายทุกช่องทางและไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว  
จึงยื่นค�าร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้ง
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึง่ (๓) ขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ 
วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่ นั้น แม้เป็นกรณีที ่
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเน่ืองมาจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน กล่าวคือ ผู้ร้องเพียงแต่ใช้สิทธิทาง
ศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ และผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) เท่านั้น 
โดยยังมิได้ใช้สิทธิยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)  
แต่อย่างใด ค�าร้องของผู้ร้องจึงมิใช่กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยเง่ือนไขและ 
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗  
หรอืไม่ นัน้ เนือ่งจากบทบญัญตัแิห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ นัน้ หมายถึง กฎหมาย
ที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แต่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 
ศาลปกครองสงูสดุว่าด้วยวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึง่ (๓) มใิช่กฎหมายทีต่ราขึน้โดย
องค์กรนติิบญัญตัหิรอืกฎหมายอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า จงึมิใช่กรณทีีผู่ร้้องถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนญูนี ้
รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๑)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๑/๒๕๕๔	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง นายสมชัย แก้วพิลา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า ค�าวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและ 
พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพวก ด�าเนนิกระบวนการ
ชี้มูลความผิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า นายสมชัย แก้วพิลา (ผู้ร้อง) เดิมรับราชการต�าแหน่ง 
นายช่างไฟฟ้าช�านาญงาน กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ในขณะทีด่�ารงต�าแหน่ง
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ดังกล่าวนั้น ผู้ร้องได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า
แรงต�่าของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว  
ขณะด�ารงต�าแหน่งรองผูว่้าราชการจังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีกบัพวก รวมเป็น ๘ คน ในข้อกล่าวหาว่าละเว้นไม่ด�าเนนิการ
ยกเลิกการประกวดราคาซึ่งรู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการลักซองเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเสนอราคาของบริษัท เอกอริยะวิศวกรรม จ�ากัด เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสเข้ายื่นซองเสนอราคาแข่งขันได้ 
โดยมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพียงรายเดียว ท�าให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางบริษัท ฯ อันเป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ 
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท�าให้ทางราชการเสียหาย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีติต่อกรณขีองผู้ร้องว่ามมีลูความผิดทางอาญา และมมูีลความผิด 
ทางวนัิยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติเทีย่งธรรม อาศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อาศยั
อ�านาจหน้าทีข่องตนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ ปฏบิติัหรอืละเว้นปฏบิตัหิน้าที่
ราชการโดยมิชอบ เพือ่ให้ตนเองหรอืผูอ้ืน่ได้รบัประโยชน์ทีม่คิวรได้ เป็นการทจุรติต่อหน้าทีร่าชการ ปฏบิตัหิน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  
อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง กระท�าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�าการหาประโยชน์อันอาจท�าให้ 
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่รักษาชื่อเสียงของตน ผู้ร้อง 
จงึถกูลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามค�าสัง่กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ซ่ึงเป็นไปตามความเหน็ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่ง ก.พ.ค. ได้วินิจฉัย 
เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ร้อง ไม่มีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เนื่องจากขาดเจตนาทุจริต ประกอบกับ
ได้ปฏิบตัติามค�าสัง่ นายนวิตัน์ สวสัดิแ์ก้ว รองผูว่้าราชการจังหวดัสุราษฎร์ธานใีนขณะทีถ่กูกล่าวหา จึงมคีวามผิด
ทางวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ของรฐับาลโดยไม่เสยีหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕  
วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง จึงสมควรลงโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง การที่จะลงโทษไล่ออกจากราชการนั้น จึงเป็นการลงโทษ
ที่หนักเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรม แต่ด้วยเหตุที่ต้องผูกพันตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖  
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้

ผูร้้องจงึขอให้ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าวนิจิฉัยใหม่ กลบัค�าวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูที ่๒/๒๕๔๖ 
ด้วยเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่ท�าให้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญและกลับหลักเดิมได ้
เพื่อความยุติธรรม เนื่องจากค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒/๒๕๔๖ เป็นการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปัจจุบนั
ทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกแล้ว และมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับแทน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน มีหลักการที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเป็นสาระส�าคัญ กล่าวคือ มีการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ “ก.พ.ค.” 
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ขึ้น และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การใช้อ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้ค�านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงขอใช้สิทธิยื่นค�าร้องตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๒

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�าร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้วินิจฉัยกลับค�าวินิจฉัยดังกล่าว และขอให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพวก ด�าเนนิกระบวนการช้ีมลูความผิดไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้เพิกถอนกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิได้เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูมาตราใด และการทีผู้่ร้องอ้างว่าถกูละเมดิสิทธแิละเสรภีาพ
นัน้ ก็มไิด้เกิดขึน้เพราะการบังคบัใช้บทบัญญตัแิห่งกฎหมาย หรอืการปฏบิตัหิน้าทีอ่นัได้รบัอ�านาจจากบทบญัญัติ
แห่งกฎหมายแต่ประการใด ทั้งจากข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องที่ว่าไม่สามารถใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วนั้น เห็นว่า 
ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง บัญญตัไิว้ รวมทัง้ผูร้้องยงัมไิด้ใช้สทิธยิืน่เร่ืองต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ค�าร้องนี้จึงมิใช่กรณีที ่
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๒)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๒/๒๕๕๔	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง นางอรชร โชติช่วง นายศิริพงศ์ เรืองศรี นายนิยม เตชะเลิศไพศาล นายสุรพันธ์ รวยร�่า และนายมงคล  
สงัข์พลอยด ีขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ว่า ค�าวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญู
ที ่๒/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพวก ด�าเนนิกระบวนการชีม้ลูความผดิไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจรงิตามค�าร้องสรปุได้ว่า นางอรชร โชตช่ิวง นายศิรพิงศ์ เรอืงศร ีนายนยิม เตชะเลศิไพศาล 
นายสุรพันธ์ รวยร�่า นายมงคล สังข์พลอยดี (ผู้ร้อง รวม ๕ คน) เดิมรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ ในต�าแหน่ง 
คอื นางอรชร โชตช่ิวง เดมิรบัราชการในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๘ นายศริิพงศ์ เรืองศรี เดิมรับราชการ 
ในต�าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ นายนิยม เตชะเลิศไพศาล เดิมรับราชการในต�าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  
นายสรุพนัธ์ รวยร�า่ เดิมรบัราชการในต�าแหน่งนายช่างเทคนคิช�านาญงาน นายมงคล สังข์พลอยดี เดิมรับราชการ
ในต�าแหน่งนายช่างเทคนิคช�านาญงาน ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ผู้ร้องทั้งห้าได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานและเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าแรงต�่าของโรงพยาบาล 
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สุราษฎร์ธานี ได้ถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ขณะด�ารงต�าแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวก รวมเป็น ๘ คน ในข้อกล่าวหาว่าละเว้นไม่ด�าเนินการยกเลิก 
การประกวดราคาซึ่งรู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการลักซองเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ 
เสนอราคาของบริษัท เอกอริยะวิศวกรรม จ�ากัด เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสเข้ายื่นซองเสนอราคาแข่งขันได้  
โดยมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญากับโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานีเนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพียงรายเดียว ท�าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทางบริษัท ฯ อันเป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท�าให้ทางราชการเสียหาย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติต่อกรณีของผู้ร้องท้ังห้าว่ามีมูลความผิดทางอาญา และ 
มมูีลความผดิทางวนิยัอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยความซือ่สตัย์สจุรติเท่ียงธรรม อาศยัหรอืยอม
ให้ผู้อ่ืนอาศัยอ�านาจหน้าทีข่องตนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ ปฏบิตัหิรอืละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
ปฏิบตัหิน้าทีร่าชการโดยจงใจไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ มตคิณะรฐัมนตร ีและนโยบายของ
รฐับาล อนัเป็นเหตใุห้ราชการเสยีหายอย่างร้ายแรง กระท�าหรือยอมให้ผู้อืน่กระท�าการหาประโยชน์อนัอาจท�าให้
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่รักษาชื่อเสียงของตน ผู้ร้อง
ท้ังห้าจึงถกูลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามค�าสัง่ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ร้องทั้งห้ากับพวกรวม ๘ คน ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
ซ่ึง ก.พ.ค. ได้วินิจฉัยเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ไม่มีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เนื่องจาก 
ขาดเจตนาทุจริตประกอบกับได้ปฏิบัติตามค�าสั่งของ นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ในขณะทีถ่กูกล่าวหา จงึมคีวามผดิทางวนิยัฐานไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๑๐ ซึง่เป็นความผดิทางวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง จงึสมควรลงโทษทางวนิยัท่ีไม่ร้ายแรง การท่ีจะลงโทษไล่ผู้อทุธรณ์ 
ที่ ๒ - ๘ ออกจากราชการน้ัน จึงเป็นการลงโทษที่หนักเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๗ ราย  
แต่ด้วยเหตุที่ต้องผูกพันตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖  
จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้าถูกกระทบสิทธิจากค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ 
เนือ่งจากแม้จะมมีตขิอง ก.พ.ค. วนิจิฉยัให้ลดโทษ จากไล่ออกเป็นปลดออกกต็าม แต่ไม่อาจลบล้างแนวบรรทดัฐาน
ของค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ ผู้ร้องทั้งห้าจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยใหม่ กลับค�าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ด้วยเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่ท�าให้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเปล่ียนแปลงไป 
ในสาระส�าคัญและกลับหลักเดิมได้เพื่อความยุติธรรม เนื่องจากค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ เป็น 
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปัจจุบันทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกแล้ว และมีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
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ใช้บังคับแทน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน มีหลักการที่แตกต่างจาก 
พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเป็นสาระส�าคญั กล่าวคอื มกีารจัดต้ังคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ “ก.พ.ค.” ขึ้น และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การใช้อ�านาจของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมิชอบ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณา
ที่ผิดระเบียบ ท้ังน้ี ผู้ร้องท้ังห้าอ้างว่าไม่สามารถใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว เนื่องจากแม้ผู้ร้องทั้งห้าจะยื่นฟ้อง 
คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็จ�าต้องผูกพันต่อค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคห้า ที่บัญญัติว่า ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองค์กรอืน่ของรัฐ ผู้ร้องทัง้ห้าจึงขอใช้สิทธยิืน่ค�าร้องตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องทั้งห้าต้องด้วย 
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�าร้องเป็นกรณีที่ผู ้ร้องทั้งห้าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วนิิจฉยัว่า ค�าวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่๒/๒๕๔๖ ลงวนัที ่๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้วินิจฉัยกลับค�าวินิจฉัยดังกล่าว และขอให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพวก ด�าเนนิกระบวนการช้ีมลูความผิดไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้เพิกถอนกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิได้เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด และการที่ผู้ร้องทั้งห้าอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพนั้น ก็มิได้เกิดขึ้นเพราะการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าท่ีอันได้รับอ�านาจจาก
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายแต่ประการใด ทัง้จากข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องทัง้ห้าทีว่่าไม่สามารถใช้สทิธโิดยวธิกีารอืน่ได้
แล้วนั้น เห็นว่า ผู้ร้องทั้งห้ายังมิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง บญัญติัไว้ รวมทัง้ผูร้้องทัง้ห้ายงัมไิด้ใช้สทิธยิืน่เรือ่งต่อคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละผูต้รวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒)  
ค�าร้องนี้จึงมิใช่กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

๑.๔.๒	 คดีที่มีการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราอื่น	 ยกเว้น
มาตรา	๒๑๒	จ�านวน ๓๑ เรื่อง ดังนี้

(๑)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒/๒๕๕๔	วันที่	๒๕	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ศาลจังหวัดสมุทรสาครส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นายกิติชัย สุภาจันทรสุข ท่ี ๑ และนางสาวสุดาทิพย์  
มณีเกษมสขุ ที ่๒) เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ กรณีพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ 
ขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๑ หรือไม่
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ข้อเทจ็จรงิสรุปได้ว่า บรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องนายกติชิยั สภุาจนัทรสขุ  
และนางสาวสุดาทิพย์ มณีเกษมสุข เป็นจ�าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่า โจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมีโฉนด ๓ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๙๔๙ เลขที่ ๔๕๑๐๒ และ
เลขที่ ๕๐๒๑๗ ต�าบลอ้อมน้อย อ�าเภอกระทุ่มแบน (ตลาดใหม่) จังหวัดสมุทรสาคร (นครไชยศรี) โดยได้มาจาก
การบังคับจ�านองขายทอดตลาด ตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๖ แต่ไม่มีผู้สนใจซื้อ โจทก์จึงรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมาเป็นของโจทก์ โจทก์ได้
แจ้งให้จ�าเลยทราบถงึการเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง และขอให้จ�าเลยขนย้ายทรัพย์สนิพร้อม
บริวารออกไปจากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว แต่จ�าเลยเพกิเฉย โจทก์จงึมหีนงัสอืบอกกล่าวไปยงัจ�าเลยเพือ่ให้ 
ด�าเนินการให้เรียบร้อยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อครบก�าหนดจ�าเลยยังคงเพิกเฉย  
จงึถอืว่าการกระท�าของจ�าเลยเป็นการจงใจละเมดิต่อโจทก์ ท�าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ศาลพิพากษา
ให้จ�าเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินในสภาพเรียบร้อย และรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

จ�าเลยยื่นค�าให้การปฏิเสธฟ้องและยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า 
พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๑

ศาลจังหวัดสมุทรสาครเห็นว ่า ข ้อโต ้แย ้งของจ�าเลยเป ็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็นดังกล่าว จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือ ลงวันที่ 
๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่า เมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ศาลจังหวดัสมทุรสาครได้นัดพร้อมในคดีแพ่งหมายเลขด�า 
ที่ ๑๖๑๓/๒๕๕๐ และในวันดังกล่าวทนายโจทก์ยื่นค�าร้องขอถอนฟ้องจ�าเลยท้ังสอง และศาลอนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้องจ�าเลยทั้งสองแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือทนายโจทก์ยื่นค�าร้องขอถอนฟ้องจ�าเลยท้ังสอง 
และศาลจังหวัดสมุทรสาครอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจ�าเลยท้ังสองแล้ว การพิจารณาค�าร้องของผู้ร้องจึงไม่เป็น
ประโยชน์แก่คดีอีกต่อไป กรณีเป็นไปตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งก�าหนดว่า “ค�าร้องที่ได้ยื่นต่อศาล ก่อนที่ศาลมีค�าวินิจฉัยหรือมีค�าสั่ง ถ้าผู้ร้อง
ตาย หรอืมกีารขอถอนค�าร้อง หรอืศาลเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาส่ังจ�าหน่ายค�าร้องนัน้กไ็ด้”

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๒)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓/๒๕๕๔	วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ศาลแขวงปทุมวันส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นายไสว ศรีประสิทธิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน) ในคดีอาญา
หมายเลขด�าที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๒๐๐๔/๒๕๕๓ เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
การบริหารราชการแผ่นดิน และการออกประกาศ ค�าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่อาศัยอ�านาจตาม 
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พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของนายกรัฐมนตรี ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕  
มาตรา ๘๗ (๓) มาตรา ๑๗๖ และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่

ค�าร้องสรุปได้ว่า พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด (ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ศาลแขวง ๖) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายไสว ศรีประสิทธิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน เป็นจ�าเลย ในคดีอาญาต่อศาล
แขวงปทุมวัน ในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปชุมนุมหรือมั่วสุมหรือกระท�าการใดอันเป็นการยุยงให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยภายในพ้ืนท่ีท่ีประกาศก�าหนด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลากลางวัน บริเวณแยกสารสิน  
ถนนวิทย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ซึง่อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่กีารประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรง  
โดยโจทก์ได้ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจ�าเลยตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
ข้อ ๑ ประกาศศูนย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ลงวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๓ ข้อ ๑ และข้อ ๒ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ โดยศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ โจทก์ จ�าเลย
ที่ ๑ และทนายจ�าเลยทั้ง ๑๓ มาศาล จ�าเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๑๓ ได้รับอนุญาตให้พิจารณาคดีและสืบพยาน
ลับหลังจ�าเลยและไม่มาศาล ส่วนจ�าเลยที่ ๓ ที่ ๕ และที่ ๖ ศาลออกหมายจับแล้วยังจับตัวมาศาลไม่ได้และม ี
ค�าสั่งจ�าหน่ายคดีเฉพาะจ�าเลยที่ ๓ ที่ ๕ และที่ ๖ ออกจากสารบบความ

ทนายจ�าเลยทัง้ ๑๓ คน ยืน่ค�าร้องต่อศาลแขวงปทมุวนั เมือ่วันที ่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๑๑ ว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๖ หรือไม่ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีอ�านาจบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือไม่ และเมื่อคณะรัฐมนตรียังไม่มีการแถลงนโยบายแล้ว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีอ�านาจ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามพระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม่ ประกาศหรือค�าส่ังต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม 
พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกหลายฉบับ เป็นประกาศหรือค�าสั่งที ่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๖ หรือไม่ และการที ่
นายกรัฐมนตรีออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ การใช้บังคับ  
ออกกฎ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗  
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๗ (๓) และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่

ศาลแขวงปทมุวนัเหน็ว่า เป็นกรณตีามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ (๓)  
และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่ อันจะท�าให้ประกาศและข้อก�าหนดที่ออกตามพระราชก�าหนดดังกล่าวตกไป หรือไม่

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าโต้แย้งของจ�าเลยในคดีดังกล่าวที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา การบริหารราชการแผ่นดิน และการออกประกาศ ค�าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ  ทีอ่าศยัอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของนายกรฐัมนตรี 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๗ (๓) มาตรา ๑๗๖ และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่ นั้น เป็นการโต้แย้งว่า เมื่อคณะรัฐมนตร ี
ไม่ได้แถลงนโยบายต่อรฐัสภาจะมอี�านาจบรหิารราชการแผ่นดนิหรอืไม่ ซึง่เป็นเรือ่งของการถ่วงดลุและตรวจสอบ 
การใช้อ�านาจของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) โดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ส่วนค�าโต้แย้งที่ว่า การออกกฎซึ่ง
เป็นอนุบัญญัติโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
นายกรัฐมนตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ ก็มิใช่เป็นกรณี 
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ถงึแม้ศาลแขวงปทุมวนัมคีวามเหน็ว่า เป็นกรณขีอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า พระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ (๓) (ที่ถูกเป็นมาตรา ๘๗ (๓)) 
และมาตรา ๑๘๔ หรอืไม่ กต็าม แต่กม็ไิด้ระบุว่าบทบญัญตัแิห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตราใด ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๑๗ (๑๓) และข้อ ๒๗ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๓)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๔/๒๕๕๔	วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) ว่า กระบวนการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กับคณะรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ครัง้ที ่๒ วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ได้พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ตามร่างรฐัธรรมนญู 
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แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๙๓ - ๙๘) และร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐) รวม ๒ ฉบับ โดยที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับดังกล่าว

ผู้ร้องอ้างว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับดังกล่าว ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้เหตุผลว่า การเสนอ 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘๖ วรรคสาม 
เพราะไม่ได้ระบุเลขมาตราที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกไว้ในหลักการและเหตุผล ซ่ึงการด�าเนินกิจการ
ของแต่ละสภาและรัฐสภา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๓๔ เมื่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับ  
ย่อมมีผลให้การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย ผู้ร้องจึงขอให ้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๙๓ - ๙๘) และร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐) ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
หรือไม่

นอกจากนี ้ประธานรฐัสภาเหน็ว่า กรณีตามความเหน็ของผู้ร้องไม่เข้าเง่ือนไขตามบทบญัญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ ประธานรัฐสภาจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ิมเติมว่าตามบทบัญญัติของ 
มาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประธานรัฐสภาสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการส่งหรือไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจควบคุม
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่

ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพิจารณาเบือ้งต้นมว่ีา ค�าร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
รับไว้วินิจฉัย หรือไม่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ เป็นบทบัญญัติว่าด้วย
การควบคมุร่างพระราชบัญญตัมิใิห้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู แต่ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูนัน้ มาตรา ๒๙๑ 
บัญญัติว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ ... (๒) ญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ ... (๗) เมื่อการลงมต ิ
ได้เป็นไปตามทีก่ล่าวแล้ว ให้น�าร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติมขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย และให้น�าบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๕ มาตรา ๒๙๑ โดยบัญญัติหลักเกณฑ์และ 
วธิกีารตาม (๑) ถึง (๗) ว่าให้ต้องท�าเป็นญตัตขิอแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูและเสนอเป็นร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ  
มิใช่ท�าเป็นร่างพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ได้บัญญัติให้น�าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ 
เฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ได้บัญญัติให้น�ามาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัต ิ
ว่าด้วยการควบคมุการตราพระราชบญัญตัมิใิห้ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูโดยให้ศาลรัฐธรรมนญูเป็นองค์กรวนิจิฉัย
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มาใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวประกอบกันแล้ว กรณีตามค�าร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้วินิจฉัย

(๔)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๕/๒๕๕๔	วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่งค�าโต้แย้งของโจทก์ (นายอัศวิน เอสเซอร์ เบิร์ด) ในคดีอาญาหมายเลขด�าท่ี  
อ.๒๑๐๓/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ อ.๒๒๐๖/๒๕๕๓ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓  
วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) และมาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายอัศวิน เอสเซอร์ เบิร์ด  
เป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ วงศ์อุทัย นายวรา สุขแสน (พนักงานอัยการ) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ
ส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นจ�าเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ และข้อหาเป็นเจ้าพนักงานในต�าแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือ 
เจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจสืบสวนคดีอาญากระท�าหรือไม่กระท�าอย่างใดในต�าแหน่งโดยมิชอบเป็นการเพื่อจะ 
แกล้งให้บคุคลหนึง่บุคคลใดต้องรบัโทษ หรอืรบัโทษหนกัข้ึน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง 
ขอให้ลงโทษจ�าเลยทั้งสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าจ�าเลย 
ที่ ๑ และที่ ๒ กระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง ส�าหรับ 
จ�าเลยที่ ๓ และที่ ๔ เมื่อการกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เป็นความผิด จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัยต่อไป พิพากษา
ยกฟ้อง

ต่อมาผู้ร้องยื่นค�าร้องลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่งเรื่องไปให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔  
มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) และมาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑

ศาลจงัหวดัเชยีงใหม่พเิคราะห์ค�าร้องแล้วเหน็ว่า ข้อโต้แย้งของผู้ร้องไม่ปรากฏว่ามคี�าวินจิฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงเห็นสมควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทีศ่าลรฐัธรรมนญู
จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ได้นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
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(๑) ศาลเห็นเองหรือคู ่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

(๒) บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องเป็นบทบัญญัติที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี

(๓) ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น

เมื่อข้อเท็จจริงตามค�าร้องปรากฏว่า ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค�าพิพากษาคดีนี้ไปแล้ว และ
แม้ศาลจังหวัดเชียงใหม่จะยังมิได้มีค�าสั่งรับอุทธรณ์ก็ตาม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ร้องโต้แย้งก็ไม่เกี่ยวกับ 
การพิจารณารับหรือไม่รับอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงไม่มีกรณีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่จะน�าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับแก่คดีนี้อีก กรณีจึงไม่ต้องด้วย 
หลกัเกณฑ์ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๕)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๖/๒๕๕๔	วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ศาลจังหวัดระยองส่งค�าโต้แย้งของผู้ร้อง (นางยุพินรัตน์ แสงอรุณ) ในคดีหมายเลขด�าท่ี ๔๖๐๕/๒๕๕๑  
เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 
ว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒  
มาตรา ๖๐ มาตรา ๘๔ (๑) และ (๕) หรือไม่ และรูปแบบและกระบวนการตราพระราชก�าหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า นางยุพินรัตน์ แสงอรุณ (ผู้ร้อง) ยื่นค�าร้องขอครอบครอง
ปรปักษ์ต่อศาลจงัหวดัระยองว่า ผูร้้องเป็นผูซ้ือ้ทรพัย์พพิาท ทีด่นิ น.ส. ๓ จากนายบญุเลศิ อจัฉรยิปัญญา เมือ่วนัท่ี  
๒๐ เมษายน ๒๕๓๘ เป็นเงินจ�านวนสี่ล้านบาท และนายบุญเลิศ อัจฉริยปัญญา ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดิน
ดังกล่าวในวันท�าสัญญา ผู้ร้องได้ครอบครองพักอาศัยและใช้ประโยชน์ โดยปลูกบ้านและพืชผลทางเกษตรกรรม
มาตลอดเกนิกว่าสบิปี ผูร้้องจงึมกีรรมสทิธิใ์นทีดิ่นดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ จึงขอให้ศาลมีค�าส่ังให้ไต่สวนค�าร้องและให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว 
โดยการครอบครองปรปักษ์

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยย่ืนค�าคัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก
ลกูหนีโ้ดยมหีลักทรัพย์ทีเ่ป็นหลกัประกันส่วนหน่ึง คอื ทีด่นิทีพ่พิาทซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องนายบญุเลิศ อจัฉรยิปัญญา 
และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ที่ดินที่พิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

ต่อมาผู้ร้องย่ืนค�าร้องขอให้ศาลจังหวัดระยองส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า 
พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลจังหวัดระยองพิเคราะห์แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง และข้อก�าหนด 
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๐ วรรคสาม
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ตุลาการประจ�าคดีตรวจค�าร้องแล้วมีค�าส่ังรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๗

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือฉบับ 
ลงวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่า ศาลจงัหวดัระยองได้มหีนงัสือแจ้งผลการพิจารณาคดีของศาลจังหวดัระยองว่า  
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดระยองได้นัดพร้อมเพื่อสอบผู้ร้อง กรณีที่ผู้ร้องถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เดด็ขาดก่อนยืน่ค�าร้อง จงึไม่มอี�านาจจดัการทรพัย์สินหรือยืน่ค�าร้องในคดีนี ้แต่ผู้ร้องเพิกเฉยไม่มาด�าเนนิคดีภายใน
เวลาที่ศาลก�าหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลจึงถือว่าผู้ร้องทิ้งค�าร้องและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
และต่อมาศาลจังหวัดระยองได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาคดีว่า เมื่อวันที่  
๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ทนายความของผู้คัดค้านได้ยื่นค�าร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให ้
ผู้คัดค้านขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ บัดนี้พ้นก�าหนดที่ศาลมีค�าสั่งอนุญาต ศาลมีค�าสั่ง
ว่าผู้ร้องทิ้งค�าร้อง ไม่มีคู่ความอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องท้ิงค�าร้องและศาลจังหวัดระยองสั่งจ�าหน่าย 
คดีออกจากสารบบความ โดยไม่มีคู่ความอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด จึงไม่มีกรณีที่ศาลจังหวัดระยองจะน�าบทบัญญัติ
แห่งพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ การพิจารณาค�าร้องของผู้ร้อง 
จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยและไม่เป็นประโยชน์แก่คดีอีกต่อไป กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๖)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๘	-	๙/๒๕๕๔	วันที่	๒๓	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่

ศาลยุติธรรมส่งค�าโต้แย้งของคู่ความ รวม ๒ ค�าร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเทจ็จรงิตามค�าร้องสรปุได้ดงันี้

ค�าร้องทีห่นึง่ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นโจทก์  
ยื่นฟ้อง บริษัท ล�าปางฟาสซิโน จ�ากัด ที่ ๑ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ที่ ๒ เป็นจ�าเลย ต่อศาลแพ่ง ว่า จ�าเลย 
ที ่๑ ได้ท�าสญัญากูเ้งนิจากโจทก์ เป็นจ�านวนเงนิ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมจี�าเลยที ่๒ เข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค�า้ประกนั
ในหนี้สินทุกชนิดของจ�าเลยที่ ๑ และในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จ�าเลยที่ ๑ ได้น�าที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๐๒๓๑ 
ต�าบลพระบาท อ�าเภอเมืองล�าปาง จงัหวัดล�าปาง พร้อมสิง่ปลกูสร้างทีม่อียูแ่ล้ว หรอืจะมต่ีอไปในภายหน้าทัง้หมด
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจ�าเลยที่ ๒ มาจดทะเบียนจ�านองเป็นประกันกับโจทก์ หลังจากที่จ�าเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้จาก
โจทก์แล้ว ปรากฏว่า จ�าเลยที่ ๑ ได้ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด รวมหนี้เงินกู้ที่จ�าเลยที่ ๑ ค้างช�าระ 
ต่อโจทก์ทั้งหมดเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๘๒๙,๗๐๐.๖๒ บาท โจทก์จึงขอให้ศาลบังคับจ�าเลยทั้งสองช�าระหนี้ให้แก่ 
โจทก์ต่อไป
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จ�าเลยทัง้สองโต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบรรษทับริหารสนิทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗  
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

ค�าร้องที่สอง ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายชัชชัย โชติบุตร  
เป็นจ�าเลย ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ขอให้บังคับจ�าเลยช�าระหนี้ โดยจ�าเลยค้างช�าระหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงิน
เกนิบญัชแีละกู้ยมืเงนิ เพือ่เป็นการช�าระหนีจ้�าเลยได้น�าทีด่นิโฉนดเลขที ่๓๕๙๙๑ ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย 
(บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาจดทะเบียนจ�านอง เป็นประกันหนี้ทุกประเภทของจ�าเลยทั้งที่มี
อยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นในภายหลัง ในวงเงินจ�านอง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปี และหาก
ต้องมีการบงัคบัจ�านองให้เอาทรพัย์ทีจ่�านองออกขายทอดตลาดช�าระหนี ้ปรากฏว่าจ�าเลยผดินดัช�าระหนีต่้อโจทก์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๖,๙๓๘.๖๘ บาท โจทก์จึงขอให้ศาลบังคับจ�าเลยช�าระหนี้ให้แก่โจทก์ต่อไป

จ�าเลยปฏิเสธฟ้องและโต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗  
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๔๑ (๑) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

ศาลจังหวัดนนทบุรีพิเคราะห์แล้วให้ส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๘๑ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่า พระราชก�าหนด
บรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา 
๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน 
กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยโดย
ให้รวมพิจารณาและมีค�าวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาล

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีกองทุนฟื้นฟู หน่วยงานของรัฐหรือ
รฐัวสิาหกจิแห่งใดแห่งหน่ึงหรอืรวมกันเป็นผูถ้อืหุน้เกนิร้อยละห้าสบิของทุนจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วโอนสนิทรัพย์ที่
จัดเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดให้แก่ บสท. ภายในเวลาที่ บสท. ก�าหนด” ซึ่ง
จ�าเลยในคดทีัง้สองค�าร้องมไิด้อยูใ่นบังคบัของพระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐  
ดงัน้ัน จึงมิใช่บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีศ่าลแพ่งและศาลจงัหวดันนทบรุจีะใช้บงัคบัแก่คดแีละไม่เป็นสาระอนัควร
ได้รับการวินิจฉัย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
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(๗)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๐/๒๕๕๔	วันที่	๓๐	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง ประธานรฐัสภาส่งความเหน็ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยชีข้าดตามรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ว่าบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม ๓ ฉบับ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่

ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๘๐ คน (ผู้ร้อง) ซึ่งม ี
จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภาเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธกิารเขตแดนร่วมไทย - กมัพชูา (Joint Boundary Commission - JBC) รวม ๓ ฉบบั เป็นหนงัสือสัญญา
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้น�าบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย - กมัพชูา รวม ๓ ฉบับ เสนอต่อรฐัสภาเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ โดยผูร้้องอ้างว่า บนัทกึการ
ประชมุ ฯ ดงักล่าว เป็นเพยีงบนัทกึการหารอืระหว่างประธานคณะกรรมาธกิารเขตแดนร่วมไทย - กมัพูชา เก่ียวกบั 
การด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย - กัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อส�ารวจและ
จัดท�าหลักเขตแดนที่มีอยู่แล้วเท่านั้น กรณีจึงไม่น่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ซึง่จะมผีลเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนทีน่อกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอ�านาจ
ตามหนงัสอืสญัญา หรอืตามกฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากรฐัสภา เนือ่งจากมไิด้มผีล
เป็นการปักปันเขตแดน อีกท้ังยังเป็นการด�าเนินการตามกรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ แล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๗ ประกอบข้อ ๑๘ วรรคสอง

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ทีศ่าลรัฐธรรมนญูจะวนิจิฉัยชีข้าดต่อไปตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู ้ร้องจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แต่การที่คณะรัฐมนตรีได้น�าบันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม ๓ ฉบับ เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
ข้อเท็จจริงปรากฏตามค�าร้องและเอกสารท่ีประธานรัฐสภาส่งต่อศาลว่า คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังจะต้องเจรจา
กันต่อไป กรณียังไม่ถึงขั้นตอนท่ีจะต้องเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด เนื่องจากยังมีข้ันตอนอื่น ๆ  
ซึง่เป็นเรือ่งทีฝ่่ายบรหิารและฝ่ายนติิบญัญตัจิะต้องพิจารณาด�าเนนิการเสียก่อน ในชัน้นีจึ้งยงัไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่จะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาด

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง
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(๘)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๑/๒๕๕๔	วันที่	๒๐	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วนิจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า นายประมุท สูตะบุตร เป็นผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องส�านัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมค�ารับรองจ�านวน ๒ รายการ คือ (๑) ส�าเนาหนังสือของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถึงนายกรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... (๒) ส�าเนาหนังสือ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีน�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม (๑) ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดี
ว่าจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตาม (๑) ให้ผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อมูลข่าวสารของราชการตาม (๒) เป็นเอกสาร
ที่ไม่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษา
หรือค�าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเอกสารพร้อมค�ารับรองตามท่ีขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
เจ็ดวัน นับแต่วันที่ศาลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง

ศาลปกครองกลางมีค�าส่ังไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
เนือ่งจากข้อพิพาทคดน้ีีเป็นกรณีท่ีผูถู้กฟ้องคดจีดัหาข้อมลูข่าวสารให้แก่ผูฟ้้องคดบีางส่วน และมคี�าสัง่มใิห้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารบางส่วน ผูฟ้้องคดจีะต้องอทุธรณ์ค�าสัง่มใิห้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารดงักล่าวต่อคณะกรรมการวนิจิฉยั
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าส่ังนั้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งต่อคณะกรรมการดังกล่าว จึงยังไม่มีสิทธิ
ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง

ผูฟ้้องคดอีทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ และโต้แย้งว่าบทบญัญตัมิาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และ
มาตรา ๕๖ และโต้แย้งอีกว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ 
ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามค�าร้องอุทธรณ์ค�าส่ังไม่รับค�าฟ้อง 
ไว้พจิารณาว่าศาลปกครองมอี�านาจรบัค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่ จึงเป็นกรณท่ีีศาลปกครองต้องใช้ 
บทบัญญัติมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๔๒  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแก่คดี ส�าหรับ
กรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่ามาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้ง
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ต่อมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญนั้น เห็นว่า เมื่อคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลว่าบทบัญญัติดังกล่าวต้องด้วยมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ จึงมิอาจใช้บังคับได้ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิีม้าก่อน กรณจึีงเป็นไปตามมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนญู 
ที่ศาลปกครองสูงสุดต้องส่งความเห็นหรือค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณา
วนิจิฉยั ส่วนกรณทีีผู่ฟ้้องคดโีต้แย้งว่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ 
ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญนั้น เฉพาะกรณีที่โต้แย้งว่าบทบัญญัติ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัจัิดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขดัหรอืแย้ง 
ต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค�าวินิจฉัยที่ ๖๒/๒๕๔๘ วินิจฉัยแล้วว่ามาตรา ๔๒  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ซึง่มหีลกัการอย่างเดยีวกนักบัมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
จึงเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว กรณีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง  
ของรฐัธรรมนญู ศาลปกครองสงูสดุจงึไม่ต้องส่งค�าโต้แย้งเฉพาะในส่วนทีว่่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ให ้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส�าหรับค�าโต้แย้งที่ว่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ 
ของรัฐธรรมนูญ เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติดังกล่าวต้องด้วยมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ  
มอิาจใช้บงัคบัได้และยงัไม่มคี�าวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนูญในส่วนทีเ่กีย่วกับบทบญัญติัน้ีมาก่อน กรณจึีงเป็นไปตาม
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ที่ศาลปกครองสูงสุดต้องส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า ค�าร้องของผู้ร้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�าร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
มีสองประเด็น คือ

ประเด็นที่ ๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา 
๕๖ หรือไม่ นั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับทราบและ 
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือส่วนได้เสยีอนัพงึได้รบัความคุม้ครองของบคุคลอืน่ หรอืเป็นข้อมลูส่วนบคุคล ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติทั่วไป โดยบัญญัติว่า การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได้ ส่วนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการก�าหนด 
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ระยะเวลาในการอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองที่บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค�าสั่งมิให้เปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีค�าสั่งไม่รับฟังค�าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย 
ตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�าสั่งนั้น ซึ่งในส่วนข้อเท็จจริงตามค�าร้องนี้มีข้อความแสดงการโต้แย้งเพียงว่า มาตรา ๑๘ มีบทบัญญัติ
อันเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ และไม่ได้อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนั้นก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และกระทบกระเทือนต่อสาระส�าคัญ 
แห่งสิทธแิละเสรภีาพนัน้มไิด้ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ กฎหมายทีจ่ะบญัญติัขึน้อนัจ�ากดัสิทธเิสรภีาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ จะต้องเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง 
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูล 
ส่วนบุคคลเท่านั้น อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวยังจะต้องปฏิบัติให้ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  
ให้ครบถ้วนอีกด้วย จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เป็นบทบัญญัติ
ให้สิทธิในการอุทธรณ์ มิได้เป็นบทบัญญัติจ�ากัดสิทธิอย่างไร การที่ผู้ร้องอ้างว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๖ ผู้ร้องก็ไม่ได้อ้างว่าจ�ากัดสิทธิอย่างไร ขัดต่อบทบัญญัต ิ
ของรฐัธรรมนญูดงักล่าวอย่างไร อกีท้ังไม่ใช่เป็นบทบญัญติัทีจ่�ากดัสทิธกิารได้รบัข้อมลูตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๕๖ 
แต่ประการใด ค�าร้องในส่วนนีจ้งึไม่เป็นสาระอนัควรได้รับการวนิจิฉัย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทีศ่าลรัฐธรรมนญูจะรบัไว้
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘

ส�าหรับกรณีที่อ้างว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น เห็นว่า  
ในประเดน็ดงักล่าวศาลรฐัธรรมนญูเคยมคี�าวนิจิฉัยไว้แล้วตามค�าวินจิฉัยที ่๖/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๕๓  
โดยวินิจฉัยว่า กรณีโต้แย้งว่ากระบวนการตราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นั้น มาตรา ๒๑๑  
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณีว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายท่ีประกาศใช้บังคับมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็น 
ความไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูของกระบวนการตรากฎหมายฉบบันัน้ให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได้ ประเดน็
โต้แย้งตามค�าร้องนี้เป็นกรณีโต้แย้งว่ากระบวนการตราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องกับ
แนวค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้น ประเด็นโต้แย้งในส่วนนี้จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นที่ ๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘  
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ หรือไม่ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�าร้องนี้ปรากฏว่า ผู้ร้อง
ระบุเพียงว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง 
เป็นบทบัญญัติอันเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ 
มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ โดยมิได้
ระบุรายละเอียดของการโต้แย้งและเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนญูมาตราดงักล่าวอย่างไร เพราะเหตใุด ประกอบกบับทบญัญตัมิาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ
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จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเพียงบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในการฟ้อง
คดีปกครองต่อศาลปกครองว่าจะต้องกระท�าให้ถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีการที่มีกฎหมายก�าหนดไว้ หาใช่เป็น
บทบัญญัติที่จ�ากัดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่อย่างใด จึงไม่มีลักษณะท่ีจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ 
และมาตรา ๘๗ ดังกล่าวข้างต้น ค�าร้องในส่วนนี้จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที ่
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๙)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒/๒๕๕๔	วันที่	๒๗	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๙  
และมาตรา ๔๑ หรือไม่

ศาลอทุธรณ์ส่งค�าโต้แย้งของโจทก์ที ่๑ กบัพวก (ผูร้้อง) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที ่๓๔๐๙/๒๕๕๐ 
เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 
ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

บริษัท สองบุตร ค้าวัสดุภัณฑ์ (๑๙๙๑) จ�ากัด ที่ ๑ กับพวก เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบรรษัท 
บริหารสินทรัพย์ไทย เป็นจ�าเลย ต่อศาลแพ่งว่า บริษัท สองบุตร ค้าวัสดุภัณฑ์ (๑๙๙๑) จ�ากัด โจทก์ที่ ๑ เป็น
นติบิคุคล มโีจทก์ที ่๓ เป็นกรรมการ ผูม้อี�านาจ โจทก์ที ่๒ เป็นเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิโฉนดเลขที ่๒๑๘๘๖๓ เลขที่ 
๒๓๗๕๙๑ และเลขที ่๒๓๗๕๙๒ ต�าบลสะพานสงู อ�าเภอบงึกุม่ (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร โจทก์ท่ี ๓ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๔๕ และเลขที่ ๓๒๔๖ ต�าบลสะพานสูง อ�าเภอบึงกุ่ม (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร 
โจทก์ที่ ๑ เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินโดยมีโจทก์ที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ เป็นผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้ และมีที่ดิน 
ดงักล่าวเป็นหลกัประกนั จ�าเลยได้รับโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพมาจากเจ้าหนีเ้ดิมแล้วได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
กบัโจทก์ทัง้สามซึง่ได้ปฏบัิตติามสญัญาปรบัโครงสร้างหนีต้ามแผนทีส่ามารถปฏบิตักิารช�าระหนีไ้ด้แล้ว แต่จ�าเลย
กลับใช้อ�านาจตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ ขายทอดตลาดท่ีดิน
ท่ีเป็นหลักประกันและรับโอนที่ดินนั้นเป็นของตนแทนการจ�าหน่าย โดยกล่าวอ้างว่าเป็นราคาไม่น้อยกว่าราคา 
ทีพ่งึได้รบัจากการขายทอดตลาด ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ธรุกจิอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ ซ่ึงหากโจทก์ทัง้สาม
ทราบคงจะเสนอราคามากกว่าราคาประเมินท่ีจ�าเลยรับโอนไว้ ดังนั้น การรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาท โดยไม่
บอกกล่าวแก่โจทก์ จงึเป็นการรบัโอนทีฝ่่าฝืนพระราชก�าหนดบรรษัทบรหิารสินทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๖ จึงขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และเพิกถอน 
การโอนที่ดินพิพาท

ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาว่า ค�าฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการขายที่ดินของ 
โจทก์ทัง้สามท่ีเป็นหลกัประกนัทีบ่รรษัทบรหิารสนิทรพัย์ไทย (บสท.) จ�าเลย เป็นผูด้�าเนนิการขายทอดตลาด และ
เป็นผูร้บัโอนทรพัย์สนิโดยอาศยัอ�านาจตามพระราชก�าหนดบรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ 
ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชก�าหนดดังกล่าวบัญญัติว่า การเพิกถอนการจ�าหน่าย
ทรัพย์สินตามวิธีท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา ๗๖ จะกระท�ามิได้ โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอ�านาจน�าคดีมาฟ้องจ�าเลยเป็น 
คดนีี ้ให้ยกฟ้องโจทก์ท้ังสาม โจทก์ทัง้สามอทุธรณ์และยืน่ค�าร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัโดยโต้แย้งว่า 
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การทีพ่ระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ให้การเพกิถอนการจ�าหน่ายทรพัย์สิน
ตามวิธีที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๗๖ จะกระท�ามิได้นั้น เกินจ�าเป็นและกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิของ
บุคคลในทรัพย์สิน จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑

พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ได้นัน้ ศาลรฐัธรรมนญูจะต้องไม่เคยมคี�าวนิจิฉยัในส่วนทีเ่ก่ียวกบับทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
นั้นมาก่อน แต่ประเด็นตามค�าร้องเป็นกรณีท่ีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ หรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�าวินิจฉัยไว้แล้วในค�าวินิจฉัยที่ 
๔ - ๒๑/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๘ มนีาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�าหนดบรรษทับริหารสนิทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒  
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ ดังนั้น  
ค�าร้องนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 
วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๐)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๓/๒๕๕๔	วันที่	๑๑	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

ศาลจังหวัดนนทบุรีส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า 
พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายสมพงศ์ สุวรรณชนะ เป็นจ�าเลยในคดีอาญาหมายเลขด�าที่ 
๓๑๒๘/๒๕๕๑ และฟ้องนายวีระพลหรือเสือ แสงสว่าง เป็นจ�าเลยในคดีอาญาหมายเลขด�าที่ ๓๘๗๑/๒๕๕๑ ต่อ 
ศาลจงัหวดันนทบุร ีในฐานความผดิร่วมกนัมเีมทแอมเฟตามนีไว้ในครอบครองเพือ่จ�าหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
ศาลจงัหวดันนทบุรใีห้รวมคดทีัง้สองเข้าพจิารณาด้วยกนัตามค�าขอของโจทก์ โดยเรยีกจ�าเลยในคดอีาญาหมายเลขด�า 
ที่ ๓๑๒๘/๒๕๕๑ ว่า จ�าเลยที่ ๑ และให้เรียกจ�าเลยในคดีอาญาหมายเลขด�าที่ ๓๘๗๑/๒๕๕๑ ว่า จ�าเลยที่ ๒

ต่อมาจ�าเลยท่ี ๑ และจ�าเลยที ่๒ ได้ยืน่ค�าร้องขอให้ส่งความเหน็ให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั  
โดยอ้างว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดียาเสพติดแตกต่างไปจากเดิม อันเป็นการจ�ากัดสิทธิของจ�าเลยทั้งสองหลายประการ เช่น การที่จ�าเลยให้การ
รับสารภาพ หากความผิดที่จ�าเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายก�าหนดอัตราโทษขั้นต�่าให้จ�าคุกตลอดชีวิต หรือ 
โทษที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ�าเลยกระท�าผิดจริงตามมาตรา ๑๓ หรือ
ค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลอทุธรณ์โดยเฉพาะการกระท�าซึง่เป็นความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิให้เป็นทีส่ดุ เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตให้รับฎีกาไว้วินิจฉัยตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ซึ่งแต่เดิมบรรดาคดีอาญาต่าง ๆ จะน�า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยเสมอภาคกันในบรรดากฎหมายที่มีความผิดทางอาญา
แต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีลักษณะเป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้กระท�าความผิดในการต่อสู้คดีอาญาเกี่ยวกับ 
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ยาเสพติด จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา 
๑๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐

ศาลจังหวัดนนทบุรีเห็นว่า ข้อโต้แย้งของจ�าเลยที่ ๑ และจ�าเลยที่ ๒ เป็นกรณีตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงส่งเร่ืองให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีจ่�าเลยทัง้สองโต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู นัน้ เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓  
บญัญตัว่ิา “ในชัน้พจิารณา ถ้าจ�าเลยให้การรบัสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพพิากษาโดยไม่สบืพยานหลักฐานต่อไปกไ็ด้ 
เว้นแต่กรณมีีเหตอุนัควรสงสยัว่าจ�าเลยไม่ได้กระท�าความผดิหรอืคดทีีม่ข้ีอหาในความผดิซึง่จ�าเลยรบัสารภาพนัน้ 
กฎหมายก�าหนดอัตราโทษอย่างต�่าให้จ�าคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานหลักฐาน
โจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ�าเลยได้กระท�าผิดจริง” เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปแก่คู่ความซ่ึงได้กระท�า
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีมูลกรณีที่จะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง  
ส่วนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะมีการอุทธรณ์และฎีกาค�าพิพากษาหรือค�าสั่งต่อไปหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาแล้ว จึงมิใช่
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีศ่าลจงัหวดันนทบรุซีึง่เป็นศาลชัน้ต้นจะน�ามาใช้บงัคบัแก่คดี จึงไม่ต้องด้วยเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง กรณีไม่เป็นประโยชน์ท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยต่อไป สมควร
จ�าหน่ายค�าร้องตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ 
วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๑๑)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๔/๒๕๕๔	วันที่	๒๐	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๓๐ หรือไม่

ศาลฎีกาส่งค�าโต้แย้งของผู้ร้อง (นางสาวธนัชพร มะโนน้อม ผู้ร้องท่ี ๑ และนางทองยุ่น  
เหลือเริ่มวงศ์ ผู้ร้องที่ ๒) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๑๙/๒๕๔๔ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

นางวินิดา ก้องสมุทร์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายล�าดวน เหลือเริ่มวงศ์ จ�าเลยที่ ๑ และ 
นางเฉลียว มะโนน้อม จ�าเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดพัทยา ขอให้ขับไล่จ�าเลยและบริวาร ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ
ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดิน น.ส. ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลสัตหีบ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา
พพิากษาให้จ�าเลยทัง้สองและบริวารออกจากท่ีดนิตามแผนทีพ่พิาท และให้จ�าเลยทัง้สองช�าระเงนิและค่าเสยีหาย
แก่โจทก์ แต่จ�าเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามค�าพิพากษา โจทก์จึงขอให้บังคับคดี
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ผู้ร้องท้ังสองยื่นค�าร้องต่อศาลจังหวัดพัทยาขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดี ศาลจังหวัด 
พัทยามีค�าสั่งให้ยกค�าร้อง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์ค�าส่ังของศาลจังหวัดพัทยา และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน  
ผู้ร้องทั้งสองยื่นฎีกา โดยยกข้อโต้แย้งเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่

๑. การบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงท่ีโจทก์ฟ้องและท�าสัญญาเช่า 
กับจ�าเลยทั้งสอง ไม่มี น.ส. ๓ แต่โจทก์จะบังคับเอาที่ดิน น.ส. ๓ แปลงที่ผู้ร้องทั้งสองอาศัยอยู่ โดยโจทก์อ้างว่า
เป็นแปลงเดียวกันกับที่โจทก์ท�าสัญญาเช่ากับจ�าเลยทั้งสอง

๒. ผู้ร้องทั้งสองอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวโดยสงบและเปิดเผยแสดงตัวเป็น
เจ้าของมาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว ผู้ร้องทั้งสองจึงได้สิทธิครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๓๘๒ และผู้ร้องทั้งสองเป็นบุคคลที่มีอ�านาจพิเศษเหนือค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น

ศาลจังหวัดพัทยามีค�าสั่งว่าฎีกาของผู้ร้องในประเด็นที่ ๒ ยังไม่ชัดแจ้งว่าเป็นการโต้แย้ง
คัดค้านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไร จึงมีค�าสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องใน
ประเด็นที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ ส่วนฎีกาในประเด็นที่ ๑ นั้น เป็นการ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของผู้ถูกฟ้องขับไล่ซึ่งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า
ขณะยืน่ฟ้องไม่เกนิเดอืนละหนึง่หมืน่บาท ต้องห้ามฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ 
จึงมีค�าสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

ผู้ร้องท้ังสองยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลจังหวัดพัทยาที่ไม่รับฎีกา พร้อมโต้แย้งว่าค�าสั่งของ 
ศาลจงัหวดัพทัยาทีไ่ม่รบัฎกีาเพราะเหตตุ้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวกบักรณขีองผู้ร้องหาชอบไม่ เพราะเป็นการ
ตัดสิทธิของผู้ร้องทั้งสองขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และฎีกาของผู้ร้องทั้งสองเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ซึ่งมีสาระส�าคัญที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและประเพณีปฏิบัติของมหาชน

ศาลฎีกามีค�าสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นน�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘  
และมาตรา ๒๔๙ มาใช้บังคับในการสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องท้ังสองและผู้ร้องท้ังสองยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่ง 
ไม่รับฎีกาโดยกล่าวอ้างว่าศาลชั้นต้นจะใช้มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่งมาบังคับแก่กรณีของผู้ร้องทั้งสองหาได้ไม่ เนื่องจากเป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องทั้งสองขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐ เมือ่ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ เป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี และไม่ปรากฏว่าเคยมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
จึงให้รอการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราว และส่งความเห็นของผู้ร้องทั้งสองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพิจารณาเบือ้งต้นมว่ีา ค�าร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และ 
มาตรา ๒๔๙ จะเป็นบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีศ่าลฎกีาจะใช้บงัคบัแก่คดแีละยงัไม่มคี�าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
ทีเ่ก่ียวกบับทบญัญติัน้ีก็ตาม แต่ข้อเทจ็จรงิตามค�าโต้แย้งของผู้ร้องในคดีของศาลฎกีาดังกล่าว ผู้ร้องมไิด้ระบุเหตผุล
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สนับสนุนว่าจ�ากัดสิทธิอย่างไร ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ อย่างไร เพราะเหตุใด ประกอบ
กบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ เป็นบทบญัญตัทิีจ่�ากดัสทิธใินการฎกีา
คดัค้านค�าพพิากษาหรือค�าสัง่ของศาลชัน้อทุธรณ์ในคดีแพ่งทีใ่ช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป มไิด้มเีนือ้หาหรือผลเป็นการ
เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลโดยไม่เป็นธรรมแต่ประการใด จึงไม่มกีรณท่ีีจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๐ ค�าโต้แย้ง 
ของผู้ร้องจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๒)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๕/๒๕๕๔	วันที่	๒๐	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม่

ศาลฎีกาส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นางบุญฉลวย วนิชชานันท์ จ�าเลยที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน) 
เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑  
ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางบุญฉลวย วนิชชานันท์ เป็น 
จ�าเลยที ่๑ และนายพสิฐิ วนิชชานันท์ เป็นจ�าเลยที ่๒ ต่อศาลแพ่งกรงุเทพใต้ ในคดีหมายเลขด�าที ่๑๕๑๐๕/๒๕๔๑ 
และศาลแพ่งกรงุเทพใต้พพิากษาเป็นคดหีมายเลขแดงที ่๒๗๒๑/๒๕๔๔ ให้จ�าเลยทัง้สองร่วมกนัช�าระเงินจ�านวน 
๘,๔๒๗,๕๔๐.๙๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๕,๐๔๘,๒๗๒.๑๒ บาท นับแต่
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ และจากต้นเงิน ๓,๓๕๗,๓๗๒.๐๘ บาท นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจ�าเลยทั้งสองไม่ช�าระให้ยึดทรัพย์จ�านองของจ�าเลยที่ ๑ คือ ที่ดินโฉนดเลขท่ี 
๑๕๙๑๕๒ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาดน�าเงินมาช�าระหนี้แก่โจทก์ จ�าเลยที่ ๒ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จ�าเลยที่ ๒ ฎีกา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด ผู้ร้องในคดีหมายเลขแดงท่ี ๒๗๒๑/๒๕๔๔ ได้ยื่น
ค�าร้อง ลงวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๑ ขอสวมสทิธแิทนโจทก์ โดยผูร้้องได้รบัซือ้สนิทรัพย์หรอืรับโอนสนิทรพัย์ด้อย
คุณภาพหรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของลูกหนี้ทั้งหมดจากโจทก์

ต่อมาวนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ จ�าเลยทัง้สองได้ยืน่ค�าร้องคดัค้านค�าร้องขอสวมสทิธแิทนโจทก์
ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด และยื่นค�าร้องขอส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔

ศาลฎีกามคี�าสัง่ให้ส่งความเหน็และข้อโต้แย้งตามค�าร้องของจ�าเลยทัง้สองให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๗ และมาตรา ๘  
ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ หรอืไม่ ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๑

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘  
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�าหนดให้รัฐต้อง
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ด�าเนนิการตรากฎหมายและก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดนิของรฐับาลให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ฐานทีร่ฐัธรรมนูญบัญญติัไว้ มใิช่บทบัญญติัทีคุ่ม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลโดยตรง ส่วนพระราชก�าหนด
บรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ ว่าด้วยบทนยิาม มใิช่บทบญัญติัทีจ่ะไปจ�ากดัสิทธแิละเสรีภาพของ
บุคคลแต่ประการใด มาตรา ๗ ก็เป็นเพียงบทบัญญัติที่ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์ไว้ว่า ถ้ามีการฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เข้าสวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทนในคดีดังกล่าว และอาจน�าพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถามค้าน
พยานทีส่บืมาแล้ว และคัดค้านพยานหลกัฐานทีไ่ด้สบืไปแล้วได้ และในกรณทีีศ่าลได้มคี�าพพิากษาบงัคบัตามสทิธิ 
เรียกร้องนั้นแล้ว ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษานั้น มิได้เป็นบทบังคับเพ่ือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของลูกหนี้ตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด และมาตรา ๘ เป็นเพียงบทบัญญัติที่ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
โอนสินทรัพย์ไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้โอนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและ 
ภาษีอากรต่าง ๆ บรรดาที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะก�าหนดเป็นการท่ัวไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้ มิได้เป็นบทบังคับ 
เพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด

ดังนั้น การที่จ�าเลยโต้แย้งว่า พระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔  
ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงเป็นค�าโต้แย้งที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ 
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๓)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๖/๒๕๕๔	วันที่	๒๐	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
สมาชกิภาพของนายเผดมิชัย สะสมทรพัย์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๒) หรือไม่

ข้อเท็จจรงิตามค�าร้อง สรุปได้ว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับแจ้งจากศาลล้มละลายกลาง 
ว่าศาลล้มละลายกลางมคี�าพพิากษาในคดล้ีมละลาย หมายเลขแดงที ่ล. ๗๓๑๙/๒๕๕๐ เมือ่วันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ระหว่างบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ กับห้างหุ้นส่วนจ�ากัดวิสุทธินนท์ กับพวก  
รวม ๔ คน ลูกหนี้ โดยพิพากษาให้ลูกหนี้ทั้งสี่ซึ่งรวมถึงนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ (ผู้ถูกร้อง) เป็นบุคคลล้มละลาย
ตามพระราชบญัญตัล้ิมละลาย พทุธศกัราช ๒๔๘๓ มาตรา ๖๑ และได้มกีารประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที่  
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๑๘๖ ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ 
ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๒)

คณะกรรมการการเลอืกต้ังเหน็ว่า เม่ือศาลล้มละลายกลางมีค�าพิพากษาให้ผู้ถกูร้องเป็นบคุคล 
ล้มละลายแล้ว ตามคดหีมายเลขแดงที ่ ล. ๗๓๑๙/๒๕๕๐ ต้ังแต่วนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และยงัไม่มคี�าพิพากษา
เปลี่ยนแปลงค�าพิพากษาแต่อย่างใด ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลล้มละลายตามค�าพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง 
ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง 
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ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๒) และให้ส่งเร่ืองไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร  
(ผู้ร้อง) เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
โดยความในมาตรา ๒ บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีผลให้สมาชิกภาพ
ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๐๖ (๑) เมื่อสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องส้ินสุดไปแล้ว การพิจารณาคดีนี้จึง 
ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป สมควรจ�าหน่ายค�าร้องตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�า 
ค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๑๔)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๑/๒๕๕๔	วันที่	๑๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง หรือไม่

ข้อเท็จจริงตามค�าร้องสรุปได้ว่า นายสมาน ศรีงาม กับพวกรวม ๒ คน ใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๑ นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ ๒ เป็นจ�าเลย  
ต่อศาลอาญา โดยกล่าวหาว่า จ�าเลยท่ี ๑ ซึง่เป็นหน่วยราชการมฐีานะเป็นนติิบคุคล โดยจ�าเลยที ่๒ เป็นข้าราชการ
ระดับเอกอัครราชทูต ขณะเกิดเหตุปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย - กัมพูชา (เจบีซีฝ่ายไทย)  
ได้กระท�าความผิดในการเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้ถูกใช้ ให้น�า เอ็ม โอ ยู ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นโมฆะไปใช้ร่วมกับ
คณะรัฐมนตรีทั้งชุดในอดีตและชุดปัจจุบัน อันเป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง

ศาลอาญาพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสองมิใช่ผู ้ได้รับความเสียหายโดยตรงอันเนื่องมาจาก 
การกระท�าของจ�าเลยทัง้สอง โจทก์ท้ังสองในฐานะส่วนตัว จึงมใิช่ผูเ้สียหายตามกฎหมายทีจ่ะมอี�านาจฟ้องจ�าเลย
ทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที ่๑ ยืน่อทุธรณ์พร้อมแสดงเหตุผลเพ่ือขอให้ศาลอาญาส่งค�าโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยว่า สิทธิฟ้องคดีอาญาของโจทก์ท่ี ๑ เกิดจากการปฏิบัติหรือการละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของจ�าเลยที่ ๒ ซึ่งกระท�าการในต�าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา โดยใช้ เอ็ม โอ ยู  
๒๕๔๓ ซึ่งมิได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือละเว้นการด�าเนินการให้มีการน�าหรือใช้ เอ็ม โอ ยู ๒๕๔๓  
ที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปบังคับใช้ท�าให้ประเทศไทยเสียดินแดนจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
โดยมิชอบและไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง กระทบต่อสิทธิของโจทก์ที่ได้รับ
ความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔ การท่ีศาลอาญาพพิากษาว่า โจทก์ที ่๑ ไม่ใช่ผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) และไม่มีอ�านาจฟ้อง นั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๑ ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึง 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
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โจทก์ที ่๑ จึงยืน่ค�าโต้แย้งต่อศาลอาญาเพือ่ขอให้ส่งความเหน็ตามทางการเพือ่ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวนิจิฉยัว่า ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ทีน่ยิามค�าว่า “ผูเ้สยีหาย” หมายความถงึ  
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�าผิดฐานใดฐานหนึ่ง ควรเพิ่มค�าว่า “ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคล 
หรือประชาชน ทุกคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด” โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๑ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิหรือถูกจ�ากัดสิทธิอันจะเป็น 
การขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๑ ประกอบรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง

ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ที่ ๑ อ้างว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒ (๔) ต้องด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ประกอบกับยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงส่งค�าโต้แย้งของโจทก์ที่ ๑ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�าโต้แย้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โจทก์ท่ี ๑ ยื่นค�าโต้แย้งว่า บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ท่ีนิยามค�าว่า “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
เน่ืองจากการกระท�าผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ�านาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔, ๕ 
และ ๖ โดยเห็นควรให้เพิ่มค�าว่า “ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลหรือประชาชนทุกคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ
ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด” ในมาตรา ๒ (๔) เป็นกรณีขอให้เพิ่มถ้อยค�าลงไปในนิยามศัพท์ มิใช่เป็นการโต้แย้งว่า 
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู กรณจึีงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ทีจ่ะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๑๕)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๒	-	๒๓/๒๕๕๔	วันที่	๑๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทว ิวรรคหนึง่ และวรรคสี ่ขัดหรือแย้งต่อรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓)  
มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่

ศาลยุติธรรมส่งค�าโต้แย้งของคู่ความ รวม ๒ ค�าร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเทจ็จรงิตามค�าร้องสรปุได้ว่า

ค�าร้องที่หนึ่ง ศาลจังหวัดก�าแพงเพชรมีค�าพิพากษาให้จ�าเลยทั้งสามร่วมกันช�าระหนี้แก่
โจทก์ หากผดินดัให้โจทก์บงัคบัคดยีดึทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างของจ�าเลยที ่๑ ซ่ึงต้ังอยูท่ีต่�าบลนครชมุ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดก�าแพงเพชร รวม ๓ แปลง และยึดที่ดินของจ�าเลยที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลแกลง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
รวม ๗ แปลง ออกขายทอดตลาด ช�าระหนี้แก่โจทก์ ต่อมาจ�าเลยทั้งสามผิดนัดช�าระหนี้ โจทก์จึงยื่นค�าร้องต่อ
ศาลเพื่อบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจ�าเลยที่ ๑ และที่ดินของจ�าเลยที่ ๓ ออกขายทอดตลาด โดยใน
ส่วนการบังคับคดีต่อจ�าเลยที่ ๓ ศาลจังหวัดระยองได้มีค�าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ส�านักงานบังคับคดีจังหวัด
ระยองบังคับคดีแทน โดยขายทอดตลาดที่ดินของจ�าเลยที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลแกลง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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รวม ๗ แปลง ในการขายทอดตลาดนัดที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไม่มีผู้ใดสนใจเข้าสู้ราคา เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจึงได้งดการขายทอดตลาดไว้ และในการขายทอดตลาดนัดที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ โจทก์เป็น 
ผู้เสนอราคาสูงสุดแต่เพียงรายเดียว ในขณะที่จ�าเลยทั้งสามมิได้ไปดูแลการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคด ี
จังหวัดระยองพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาท่ีเสนอสูงสุดเป็นราคาที่สมควรขายได้แล้ว และไม่มีผู้ใดคัดค้านราคา 
ในการขายทอดตลาด จึงอนุมัติให้ขายไปในราคาดังกล่าว

จ�าเลยที่ ๒ ยื่นค�าร้องลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ต่อศาลจังหวัดก�าแพงเพชรขอเพิกถอน
การขายทอดตลาด และโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทว ิวรรคหนึง่ และวรรคสี่  
เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๑๙

ศาลจังหวัดก�าแพงเพชรพิเคราะห์แล้วให้ส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยที่ ๒ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

ค�าร้องที่สอง ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีค�าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ส�านักงานบังคับคด ี
จังหวัดพิษณุโลก ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจ�าเลยที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลอรัญญิก อ�าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รวม ๒ แปลง ในราคา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดังกล่าว จ�าเลยที่ ๒ ได้คัดค้านราคาในการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าทรัพย์สินท่ีขายควรจะได้ราคาไม่ต�่ากว่า  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ 
ได้บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านราคาขายทอดตลาดได้เพียงครั้งเดียว และผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิคัดค้านราคา
ในการขายทอดตลาดไปแล้วจึงไม่ฟังค�าคัดค้านของจ�าเลยที่ ๒

จ�าเลยที่ ๒ ยื่นค�าร้องต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและโต้แย้ง
ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ที่บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสีย
มีสิทธิคัดค้านราคาในการขายทอดตลาดได้เพียงครั้งเดียว และให้ค�าสั่งของศาลชั้นต้นเป็นที่สุด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๑๙๗ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่

ศาลจังหวัดพิษณุโลกพิเคราะห์แล้วให้ส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยที่ ๒ เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ 
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�าวินิจฉัยไว้แล้วตามค�าวินิจฉัยที่ ๒๑ - ๒๓/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ 
ไม่ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙ คงมปีระเดน็ตามค�าร้องทัง้สองทีโ่ต้แย้งว่า ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  
หรือไม่ และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัติน้ีมาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ  
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มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้รวมพิจารณาและมีค�าวินิจฉัย
ไปในคราวเดียวกันเพื่อความสะดวกในการด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาล

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง  
และวรรคส่ี เป็นบทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา และ
เป็นบทบญัญตัทิีม่เีจตนารมณ์เพือ่ให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนีต้ามค�าพิพากษาสามารถด�าเนนิไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา ลูกหนี้ตาม 
ค�าพิพากษา ผู้เข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด หรือผู้ซ้ือทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาด บทบัญญัต ิ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักนิติธรรมอยู่แล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมิใช่เป็น
บทบัญญัติที่ไปขัดขวางสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
และทัว่ถงึ ไม่ได้ขดัขวางสทิธขิัน้พืน้ฐานของบคุคลในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
จึงไม่มีกรณีท่ีจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ อีกทั้งบทบัญญัติดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม จึงไม่มีกรณีท่ีจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) 
(๓) นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในชั้นบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปตามค�าพิพากษา 
ของศาล มไิด้มคีวามเกีย่วข้องกับการพจิารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลซ่ึงต้องด�าเนนิการให้เป็นไปโดยยติุธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ และมิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่โดย
อิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม  
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ดังนั้น  
ค�าโต้แย้งตามค�าร้องท้ังสองจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้องทั้งสอง

(๑๖)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๔/๒๕๕๔	วันที่	๑๗	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)  
หรือไม่

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยที่ ๓ (นายธนัท ทวีวัฒน์) ในคดีแพ่ง  
หมายเลขแดงที ่๑๗๕๘/๒๕๔๖ เพือ่ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ให้จ�าเลยที่ ๓ และ
จ�าเลยอืน่อกีรวมสามคนร่วมกนัช�าระเงนิแก่โจทก์ หากไม่ช�าระเงนิหรือช�าระเงนิไม่ครบถ้วน ให้ยดึทีดิ่นโฉนดเลขที่  
๓๓๗๑ ต�าบลค�าขวาง อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นของจ�าเลยที่ ๓ ออกขายทอดตลาด น�าเงิน
มาช�าระหน้ีแก่โจทก์ ต่อมาจ�าเลยที ่๓ และจ�าเลยอืน่ไม่ปฏบิตัติามค�าพิพากษา เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีงึได้น�าทีด่นิ
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจ�าเลยที่ ๓ ดังกล่าวออกขายทอดตลาด

จ�าเลยที่ ๓ ได้ยื่นค�าร้องลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี  
ขอเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
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กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ส่งหมายประกาศการขายทอดตลาดให้จ�าเลยที่ ๓ ทราบ เพราะบ้านของ
จ�าเลยที่ ๓ ซึ่งปรากฏในชั้นที่โจทก์ยื่นฟ้องจ�าเลยทั้งสาม ตามบันทึกการส่งหมาย (ปิดหมาย) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๔๖ เป็นบ้านเลขที่ ๑๕ ถนนเทศบาล ๓ ต�าบลวารินช�าราบ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะ
เป็นบ้านชั้นเดียว มีประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านเป็นบานเปิดพับ แต่ตามรายงานการเดินหมายของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งท�าการปิดหมาย ลักษณะเป็นบ้านสองชั้น จึงมิใช่บ้านพักอาศัยตามภูมิล�าเนา
ของจ�าเลยที่ ๓ ท�าให้จ�าเลยที่ ๓ ไม่ทราบว่ามีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของตน จึงไม่สามารถคัดค้านราคาขาย
ทอดตลาดหรือหาผู้ซื้อไปซื้อทรัพย์สินได้

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค�าสั่งว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้ 
ณ ภูมิล�าเนาซึ่งเป็นที่เดียวกันกับภูมิล�าเนาตามค�าร้องของจ�าเลยที่ ๓ และตามค�าฟ้องของโจทก์ กรณีเป็นพยาน
หลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค�าร้องไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ให้จ�าเลยที่ ๓ วางเงินประกันการช�าระ
ค่าสินไหมทดแทน จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๗ วัน และหากไม่วางเงินภายในก�าหนดให้ถือว่าทิ้งค�าร้อง

จ�าเลยที่ ๓ อุทธรณ์ค�าสั่งศาลจังหวัดอุบลราชธานี และโต้แย้งว่า การท่ีศาลจังหวัด 
อุบลราชธานีอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า  
มคี�าสัง่ให้จ�าเลยที ่๓ วางเงนิประกนัการช�าระค่าสนิไหมทดแทน จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท นัน้ เป็นกรณทีีบ่ทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค�าสั่งว่า ข้อโต้แย้งของจ�าเลยที่ ๓ เป็นกรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว กรณีจึงเห็นสมควรส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องมีประเด็นโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า ซึง่ศาลใช้บงัคับแก่คดีขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๑) หรอืไม่  
และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 
วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นั้น เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า  
บัญญัติว่า “ในการยื่นค�าร้องต่อศาลตามมาตรานี้ หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค�าร้องนั้นไม่มีมูลและ 
ยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับ 
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค�าร้องดังกล่าวร้องขอ ศาลมีอ�านาจที่จะสั่งให้ผู้ยื่นค�าร้องวางเงินหรือหาประกัน 
ต่อศาลตามจ�านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก�าหนด เพื่อเป็นประกันการช�าระค่าสินไหมทดแทน 
แก่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาหรือบุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นค�าร้องไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาลให้ศาลมีค�าสั่งยกค�าร้องนั้นเสีย 
ค�าสัง่ของศาลทีอ่อกตามความในวรรคนีใ้ห้เป็นทีส่ดุ” เป็นมาตรการทีใ่ห้ความเป็นธรรมแก่คู่ความและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ในวิธีการบังคับคดีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา หรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค�าร้องขอ เพิกถอนการบังคับคดี ในกรณีที่เห็นว่าค�าร้องขอเพิกถอนการบังคับคด ี
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ไม่มมีลูและยืน่เข้ามาเพือ่ประวิงการบังคบัคดใีห้ชกัช้า ก็ให้ศาลมีอ�านาจสัง่ให้ผูย้ืน่ค�าร้องน�าเงนิหรอืหลกัประกนัมา
วางต่อศาลตามจ�านวนและภายในระยะเวลาทีศ่าลเหน็สมควรก�าหนด ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัมใิห้ประวงิการบงัคบัคดแีละ
เป็นประกันการช�าระค่าสนิไหมทดแทนแก่เจ้าหนีต้ามค�าพพิากษา ลกูหนีต้ามค�าพพิากษา หรอืบคุคลอืน่ทีอ่าจได้รบั 
ความเสียหายอันเกิดจากการยื่นค�าร้องโดยไม่มีมูลเช่นนั้น อันเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยในกระบวนการยตุธิรรม มใิช่บทบญัญตัจิ�ากดัตดัสทิธขิองผูโ้ต้แย้ง 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง อันจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๔๐ (๑) ส่วนกรณีที่โต้แย้งว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ศาลมีอ�านาจสั่งยกค�าร้องขอเพิกถอนการ
บังคับคดีในกรณีที่ผู้ยื่นค�าร้องไม่ยอมน�าเงินหรือหาประกันมาวางต่อศาลตามจ�านวนและภายในระยะเวลาท่ี 
ศาลเห็นสมควรก�าหนด และให้ค�าสั่งของศาลท่ีส่ังยกค�าร้องเป็นท่ีสุดน้ัน แม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นการ 
จ�ากัดสิทธิของผู้ยื่นค�าร้องในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นอุทธรณ์และฎีกาก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๙ วรรคหนึง่ กม็ไิด้บญัญตัใิห้คดขีองคูค่วามจะต้องได้รับการพิจารณาในศาลยติุธรรมให้ครบท้ังสามชัน้แต่อย่างใด  
การจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ อย่างไร ย่อมต้องเป็นไปตามบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)

ดังนั้น ค�าโต้แย้งที่ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า  
ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๑) จงึเป็นค�าโต้แย้งทีไ่ม่เป็นสาระอนัควรได้รบัการวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๑๗)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๕/๒๕๕๔	วันที่	๕	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง  
ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๑ หรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) ในคดีหมายเลขด�าที่  
๒๐๕๐/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที ่๑๘๗๙/๒๕๕๐ ของศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินจิฉยั
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท  
อสมท จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้กูฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลาง ด้วยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็นผู้ถอืหุน้ของผู้ถกูฟ้องคดี
ที ่๑ ได้มหีนงัสอืถงึผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๒ ขอส�าเนาเอกสารเกีย่วกบัการประชมุผู้ถอืหุน้ของบริษทั ฯ จ�านวน ๔ รายการ 
ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผู้ถกูฟ้องคดีที ่๒ จัดส่งเอกสารให้ผู้ฟ้องคดีไม่ครบ
จ�านวนโดยแจ้งว่าเอกสารบางส่วนอยูร่ะหว่างด�าเนินการเพือ่ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้รบัรองความถกูต้อง และเอกสาร
บางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของบริษัท ฯ จึงไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 
การปฏิเสธไม่จัดส่งเอกสารบางส่วนมีสาเหตุมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พอใจผู้ฟ้องคดี อีกทั้งเอกสารบางฉบับ  
ยังเก่ียวข้องกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่ากระบวนการสรรหาเพื่อแต่งต้ังผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
จัดส่งเอกสารตามค�าขอให้ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว
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ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเหน็ว่ากรณตีามค�าฟ้องเป็นเรือ่งทีผู่ฟ้้องคดเีห็นว่าหน่วยงาน 
ของรัฐไม่จัดส่งข้อมลูข่าวสารให้แก่ผูฟ้้องคด ีเมือ่ผูฟ้้องคดยีงัไม่ได้ใช้สทิธร้ิองเรยีนต่อคณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร
ของราชการเสียก่อน กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีโดยที่ยังมิได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายซ่ึงเป็นขั้นตอน 
หรือวิธีการส�าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและจ�าหน่ายคด ี
ออกจากสารบบความ

ผูฟ้้องคดยีืน่อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุพร้อมโต้แย้งว่าพระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐  
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๑ อีกทั้งการตรากฎหมายฉบับนี้มิได้ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจ 
ในการตรากฎหมาย กรณีจึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
และศาลปกครองสูงสุดจ�าต้องน�าบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคบัแก่คดนีี ้จงึให้รอการพพิากษาคดไีว้ช่ัวคราวแล้วส่งเรือ่งดงักล่าวให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยไม่ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจ 
ในการตรากฎหมาย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ นั้น เป็นการโต้แย้งกระบวนการตรากฎหมาย  
จึงไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา
วนิจิฉยั ส่วนค�าโต้แย้งของผูฟ้้องคดทีีว่่าพระราชบัญญติัจัดต้ังศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๓  
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๑ ยงัไม่มี 
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง  
ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญู นัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะต้องพิจารณาวินจิฉยัต่อไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑  
วรรคสอง หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ในกรณีท่ีมีกฎหมายก�าหนดข้ันตอนหรือวิธีการส�าหรับการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเร่ืองนั้นจะกระท�าได้ต่อเมื่อมี 
การด�าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายใน
เวลาอันสมควร หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นก�าหนด เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้กระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางปกครองเป็นไปตามล�าดับขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม โดยให้มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คัดค้านต่อเจ้าหน้าท่ีหรือองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายบริหารให้เสร็จส้ินเสียก่อน และเป็นการเปิดโอกาส
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ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาทบทวนเพ่ือแก้ไขค�าสั่งหรือการกระท�าซึ่งอาจมีข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดตามท่ีมีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งเสียก่อน ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 
เพือ่ความเป็นธรรมแก่ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายและเพือ่ประโยชน์แก่ราชการ อนัเป็นหลกัเกณฑ์ทีช่อบด้วยหลักนติิธรรม 
มิใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจ�ากัดตัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็น 
ข้อต่อสู้คดีในศาล มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล แต่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
กับบุคคลตามท่ีบัญญัติไว้อย่างเสมอกันในกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ไม่ได้กระทบและไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรา ๔๑ จึงไม่มีกรณีที่จะ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑  
มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๑ หรือมาตราอื่นใด

ส่วนค�าโต้แย้งในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๗ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นบททั่วไป มิได้มีข้อความที่เป็นการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ จึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดท่ีจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ ได้

ดังนั้น ค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๑๘)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๖/๒๕๕๔	วันที่	๕	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) หรือไม่

ศาลปกครองกลางส่งค�าโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีหมายเลขด�าท่ี ๑๑๘๓/๒๕๔๖ เพื่อ 
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ 
ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑ และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๒ เป็นผู้ฟ้องคดี  
ยื่นฟ้องนางสาวอุษณีย์ ธ�ารงศักด์ิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นายเชาวยุทธ พรพิมลเทพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายชัยพร  
ภูมิชัยเวช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายสุรัตน์ ธ�ารงศักดิ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองกลาง ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ได้ท�าสญัญาข้าราชการทีไ่ปศกึษาต่อภายในประเทศ (ฉบบัที ่๑) กบัผูฟ้้องคดีที ่๑ เพือ่ศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร์
มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา ๒ ปี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ท�าสัญญาค�้าประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑  
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และกลับมารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา 
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ ได้ท�าสญัญาข้าราชการทีไ่ปศกึษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ฉบบัที ่๒) กบัผู้ฟ้องคดีที ่๑ เพือ่
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และท�าสัญญา
การรับทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยสัญญา 
ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ได้ท�าสัญญาค�้าประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒
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ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ ไม่ตดิต่อกับผู้ฟ้องคดีทัง้สองและหน่วยราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการรับทุน 
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจึงสั่งยุติการศึกษา สั่งงดให้ทุนและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทาง 
กลบัประเทศไทยเพือ่ไปรบัราชการชดใช้ทนุในสงักัดของผู้ฟ้องคดีที ่๑ แต่ผู้ถกูฟ้องคดีที ่๑ ไม่กลับมาปฏบิตัริาชการ 
จึงเป็นการผิดสัญญาฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ อย่างชัดแจ้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีค�าสั่งไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจาก
ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ 
ถงึที ่๔ ผูค้�า้ประกนัซึง่ต้องร่วมรบัผดิกบัผูถ้กูฟ้องคดีที ่๑ ช�าระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีทัง้สอง แต่ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้ส่ีเพิกเฉย 
ไม่ช�าระเงิน ผู้ฟ้องคดีท้ังสองจึงฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งส่ีร่วมกันหรือแทนกันช�าระเงิน 
พร้อมดอกเบี้ยตามค�าฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งรับค�าฟ้องนี้ไว้พิจารณา ต่อมาศาลปกครองกลางเห็นว่า การที่ได้
มีค�าสั่งรับค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณานั้นเป็นไปโดยผิดหลงอันเป็นการด�าเนินกระบวนพิจารณาที่ 
ผิดระเบียบ จึงมีค�าสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่สั่งรับค�าฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา รวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นที่ 
ต่อเนื่องภายหลังจากนั้นทั้งหมด แล้วมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
ผูฟ้้องคดทีัง้สองได้ยืน่อทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลปกครองกลางทีส่ัง่ไม่รบัค�าฟ้องไว้พจิารณา ศาลปกครองสงูสดุมคี�าสัง่ว่า 
การทีศ่าลปกครองกลางมคี�าสัง่เพกิถอนกระบวนพิจารณาทีส่ั่งรับค�าฟ้องนีไ้ว้พิจารณา รวมทัง้กระบวนพิจารณาอืน่
ทีต่่อเนือ่งภายหลงัจากนัน้ทัง้หมด แล้วมคี�าสัง่ไม่รับค�าฟ้องคดนีีไ้ว้พจิารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
นั้น ชอบแล้ว อย่างไรก็ตามในระหว่างท่ีศาลปกครองสูงสุดก�าลังพิจารณาอุทธรณ์นี้ได้มีการตราพระราชบัญญัต ิ
จดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๑ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และบัญญัติให้การฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู ้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต ่
วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งมีผลใช้บังคับ
กับการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทุกคดี ในทันที เมื่อนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ 
แห่งการฟ้องคดีนี้จนถึงวันที่ผู ้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางยังไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที ่
ก�าหนดไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ค�าฟ้อง 
ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค�าฟ้องที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้ จึงมีค�าสั่งให้รับค�าฟ้องไว้พิจารณา

ผูถู้กฟ้องคดท่ีี ๒ และท่ี ๓ ยืน่ค�าโต้แย้งต่อศาลปกครองกลางเพ่ือส่งค�าร้องให้ศาลรฐัธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นบทบัญญัติทีข่ดัต่อหลกัความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี เป็นการเปิดช่องให้มกีารตีความไปในทาง 
ท่ีเป็นผลร้ายหรือเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก�าหนด อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเกิดความไม่เสมอภาค 
เท่าเทียมกันในสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓)

ศาลปกครองกลางเห็นว่า ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเร่ืองนี้ จึงให้ส่ง 
ส�านวนพร้อมค�าโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองกลางส่งค�าโต้แย้ง 
ของผู ้ถูกฟ้องคดีท่ีโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๓) หรือไม่ และยงัไม่มคี�าวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญูในส่วนที่
เกีย่วกับบทบญัญตันิีม้าก่อน กรณจีงึต้องด้วยรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรฐัธรรมนูญจึงมีค�าสัง่รับค�าร้องไว้พจิารณา
วินิจฉัย

มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่า 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีบั่ญญัตว่ิา การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) ให้ยืน่ฟ้องภายในหนึง่ปี และการฟ้องคดี 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�าหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้
เหมาะสมตามลกัษณะและประเภทของคดปีกครองทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารราชการแผ่นดิน โดยมเีจตนารมณ์
ให้ขยายระยะเวลาการฟ้องคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครองจากเดิมหนึง่ปีเป็นห้าปี เพือ่ให้โอกาสแก่คูส่ญัญา
ทางปกครองฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมดียิ่งขึ้นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ 
คู่สัญญาทางปกครองท้ังสองฝ่ายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่เสมอภาค
เท่าเทียมกันและอย่างเหมาะสม ประกอบกับการขยายระยะเวลาการฟ้องคดีดังกล่าวให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี 
ก็เป็นไปตามหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาความที่มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานมิให้ต้องรีบเร่ง 
หรือล่าช้าจนเกินไป เมื่อเทียบกับอายุความการฟ้องคดีแพ่งที่ก�าหนดให้ยื่นฟ้องภายในสิบปี เพื่อให้การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเป็นไปโดยถูกต้องเท่ียงธรรม ทั้งนี้การให้มีบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลาในการฟ้องคดี ให้อยู่
ภายในระยะเวลาอันสมควรถือเป็นการจัดระบบงานยุติธรรมที่ชอบด้วยหลักนิติธรรม และหลักความเป็นธรรม 
ตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่บทบัญญัติที่ตัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) ดังนั้น ค�าโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระ 
อันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๑๙)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๗/๒๕๕๔	วันที่	๕	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถงึมาตรา ๑๙๕ ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐  
และมาตรา ๔๐ หรือไม่

ศาลจงัหวดัตลิง่ชันส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นายณรงค์เดช กมลภริมย์) ในคดีแพ่งหมายเลขด�า 
ที่ ๓๙๘๙/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๙๙๕๕/๒๕๕๑ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า
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บริษัทบัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายณรงค์เดช กมลภิรมย์ จ�าเลย  
เป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน กรณีผิดสัญญาบัตรเครดิต โดยจ�าเลยเป็นหนี้บัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้  
แตไ่ม่ได้น�าเงินเขา้บญัชีเพือ่ช�าระหนี ้หรอืน�าเขา้บัญชีแต่จ�านวนนอ้ยไม่พอช�าระหนีใ้ห้กับโจทกต์ามทีโ่จทก์แจ้งไป  
รวมยอดหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเงิน จ�านวน ๙๓,๐๙๓.๒๘ บาท จ�าเลยยื่นค�าให้การว่า ค�าฟ้องของโจทก์เป็นค�าฟ้อง 
ทีเ่คลอืบคลุม เป็นเหตใุห้จ�าเลยไม่สามารถให้การต่อสูค้ดีได้อย่างเตม็ที ่และย่ืนค�าคดัค้าน และขอให้ศาลส่งค�าโต้แย้ง 
ของจ�าเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยกล่าวอ้างว่า วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ตามที่บัญญัติไว้ใน 
ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถงึมาตรา ๑๙๕ เป็นบทบญัญตัทิีก่่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
และเอารัดเอาเปรียบในทางคดีแก่จ�าเลย มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ศาลจังหวัดตลิ่งชันเห็นว่า ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงให้ส่ง
ส�านวนพร้อมค�าโต้แย้งของจ�าเลยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�าร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดตล่ิงชันส่งค�าโต้แย้ง 
ของจ�าเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย แม้ค�าโต้แย้งจะมิได้ระบุว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีศาลจะใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตราใด แต่เมือ่พจิารณาเนือ้หาค�าโต้แย้งแล้วพอเข้าใจได้ว่าจ�าเลยโต้แย้งประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง  
มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๐ หรือไม่ ซึ่งกรณีนี ้
ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑  
วรรคหน่ึง ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

มปีระเด็นทีต้่องพิจารณาว่า บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีโ่ต้แย้งว่าขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญูนัน้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง 
หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ 
เป็นบทบญัญตัเิกีย่วกบัวธิพีจิารณาความในคดแีพ่งทีม่ทุีนทรพัย์ไม่มาก หรอืคดขีบัไล่ออกจากอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ ี
ค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ที่มีจ�านวนไม่สูง อันถือว่าเป็นคดีมโนสาเร่ มีเหตุจ�าเป็นและสมควรที่จะต้องบัญญัติ 
วิธีพิจารณาเป็นพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญท่ัวไป เพื่อให้วิธีพิจารณาความในคดีมโนสาเร่เป็นไปด้วยความ
เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยคู่ความไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร แต่ยังคงให้มี
กระบวนพจิารณาทีคุ่ม้ครองและเป็นหลกัประกนัความยติุธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่คูค่วามทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม  
เช่น ให้ศาลมีอ�านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร หรือให้มีอ�านาจซักถามพยานเกี่ยวกับ 
ข้อเทจ็จรงิใด ๆ  ทีเ่กีย่วเนือ่งกับคดแีม้จะไม่มคีูค่วามฝ่ายใดยกขึน้อ้าง เป็นต้น บทบญัญติันีเ้ป็นบทบัญญตัทิีช่อบด้วย 
หลักนิติธรรมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม ทั้งยังเป็นบทบัญญัต ิ
ท่ีใช้บังคับเป็นการท่ัวไป มิได้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 
ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว จงึไม่มกีรณทีีจ่ะขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ หรอืมาตราอืน่ใด ดังนัน้  
ค�าโต้แย้งของจ�าเลยจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง
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(๒๐)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๘/๒๕๕๔	วันที่	๕	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ และ
มาตรา ๗๒ วรรคหก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายเจริญ สกุลดี) ในคดีหมายเลขแดงที่ 
๖๐๘/๒๕๕๑ ของศาลปกครองกลาง เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ผู ้ว ่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู ้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง  
ซึ่งศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาและมีค�าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ช�าระค่าทดแทน 
เพิ่มจ�านวน ๗๙๗,๘๙๑.๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝาก ตามค�าขอ
ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ช�าระเงินค่าทดแทนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที ่
คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ค�าฟ้องที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ
ค�าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู ้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและยื่นค�าโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี ่ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๐ (๑)  
เน่ืองจากเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เพ่ิมภาระและความยุ ่งยากในการฟ้องคดีและการยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครอง นอกจากนีย้งัขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๐ เนือ่งจากเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเป็นการ
ลบล้างสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ส่วนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ วรรคหก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) เนื่องจาก
เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีขัดขวางสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
นอกจากน้ียังขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ลงโทษ 
ทางอาญาต่อบคุคลทีแ่พ้คดใีนศาลปกครอง ขอให้ศาลปกครองสูงสดุส่งความเหน็ของผูฟ้้องคดไีปยงัศาลรฐัธรรมนญู
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดจ�าต้องใช้บทบัญญัติดังกล่าวบังคับแก่คดี 
ประกอบกับยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงให้รอการพิพากษาคดีไว้
ชั่วคราวและส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องดังกล่าวเป็นกรณีศาลปกครองสูงสุด 
ส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ วรรคหก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๖๐ หรือไม่ ซึ่งยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
บทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรฐัธรรมนูญจึงมีค�าสัง่รับค�าร้องไว้พจิารณา
วินิจฉัย
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มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีโต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
นัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะต้องพจิารณาวนิจิฉยัต่อไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง  
หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่ง
ให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาล 
ตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส�าหรับคดีที่มี
ค�าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค�านวณเป็นราคาเงินได้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาล
จากผู้ฟ้องคดีปกครองเฉพาะในกรณีเป็นการฟ้องขอให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ 
ในคดสีญัญาทางปกครองหรอืละเมดิทางปกครองเท่านัน้ โดยมเีจตนารมณ์เพือ่ให้มกีารคดิทบทวนหรอืยบัยัง้ช่ังใจ 
ให้ดีก่อนที่จะฟ้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ต่อศาล และเป็นการสอดคล้องกับการฟ้องคดีที่มีทุนทรัพย์ที่ถือเป็น 
หลักพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพ่ือไม่ให้มีการกล่ันแกล้งฟ้องคดีและประวิงเวลาต่อสู้คดีกัน แม้ว่า 
ค่าธรรมเนยีมศาลจะเป็นการสร้างภาระแก่ผูฟ้้องคดอียูบ้่าง แต่กม็บีทบญัญตัใิห้สทิธขิอยกเว้นค่าธรรมเนยีมส�าหรบั
ผู้ฟ้องคดีที่ยากจนด้วย จึงเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในขอบเขตแห่งความจ�าเป็นและพอสมควรแก่กรณี มิใช่บทบัญญัติ
ที่ตัดสิทธิหรือขัดขวางบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และมิใช่
บทบัญญัติที่ลบล้างสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ

ส่วนพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ 
วรรคหก ที่บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค�าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ตามส่วนของการชนะคดี เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู ้ฟ้องคดีที่ฟ้องเรียกร้องเอาประโยชน์ตรง 
ตามจ�านวนทุนทรัพย์ท่ีผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอยู่จริง ทั้งนี้ เพ่ือยับยั้งมิให้มีการฟ้องคดีเรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง 
ที่สูงเกินกว่าสิทธิที่มีอยู่จริง มิใช่บทบัญญัติที่จ�ากัดสิทธิหรือขัดขวางบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง อีกท้ังการคืนหรือไม่คืนค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหกนี้  
เป็นมาตรการตามบทบัญญตัขิองกฎหมายในส่วนแพ่งโดยแท้ มใิช่บทบญัญตัทิีเ่ก่ียวข้องกบัสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาเรือ่งการลงโทษทางอาญาต่อบคุคลแต่อย่างใด ดังนัน้ ค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอนัควรได้รับ 
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๒๑)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๙/๒๕๕๔	วันที่	๑๙	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๑) (๘) หรือไม่

ศาลฎกีาส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นางสาวหรอืนางวไิลวรรณ ชกุูล) ในคดแีพ่งหมายเลขแดงที่  
๗๔๘/๒๕๕๐ เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิิจฉัยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ สรุปข้อเท็จจริงตามค�าร้องได้ว่า

โจทก์ ( ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ) ได้ยื่นฟ้องนางสาวหรือนางวิไลวรรณ ชูกุล 
เป็นจ�าเลยต่อศาลแพ่งธนบรุ ีในคดหีมายเลขด�าที ่๔๑๕๐/๒๕๔๖ และคดีหมายเลขแดงที ่๗๔๘/๒๕๕๐ ว่าจ�าเลย 
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ได้ท�าสญัญาเงนิกู้และรบัเงินกูไ้ปจากโจทก์ครบถ้วนแล้วจ�านวน ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยจ�าเลยตกลงผ่อนช�าระเงนิต้น 
พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และเพื่อเป็นประกันการช�าระหนี้ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ จ�าเลย 
น�าห้องชุดเลขที่ ๕๙๒ และ ๕๗๔ ชั้น ๑๕ อาคารเลขที่ ๑ ชื่ออาคารชุดบ้านเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่  
๑๐๓๘ ต�าบลสมเด็จเจ้าพระยา อ�าเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร มาจดทะเบียนจ�านองไว้กับโจทก์ ในวงเงิน
จ�านวน ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท และมีข้อตกลงด้วยว่าหากบังคับจ�านองได้เงินไม่พอช�าระหนี้ จ�าเลยยอมช�าระส่วนที่
ขาดอยู่จนครบ ภายหลงัท�าสญัญากูแ้ล้ว จ�าเลยไม่ช�าระหนีใ้ห้โจทก์ตามสญัญา โจทก์ทวงถามแล้วแต่จ�าเลยเพกิเฉย  
ขอให้บังคับจ�าเลยช�าระ หากจ�าเลยไม่ช�าระให้ยึดทรัพย์จ�านอง และหากได้เงินไม่พอช�าระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น
ของจ�าเลยออกขายทอดตลาดน�าเงินกู้มาช�าระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียแก่โจทก์ กับให้จ�าเลยใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์

จ�าเลยยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลแพ่งธนบุรี พร้อมยื่นค�าร้องขอด�าเนินคดีอย่าง 
คนอนาถา ศาลชัน้ต้นไต่สวนแล้วมคี�าสัง่ว่า จ�าเลยยงัสามารถหาเงินมาเสยีค่าธรรมเนยีมได้ จ�าเลยมไิด้ยากจนจรงิ  
ให้ยกค�าร้อง หากจ�าเลยประสงค์จะอทุธรณ์ต่อไปให้น�าเงนิค่าธรรมเนยีมศาลมาช�าระพร้อมน�าเงนิค่าฤชาธรรมเนยีม
ซึ่งต้องใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายมาวางศาลภายใน ๑๕ วัน จ�าเลยยื่นอุทธรณ์ค�าส่ังศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่ง 
ยกค�าร้อง หากประสงค์จะด�าเนินคดีต่อไปให้น�าเงินค่าธรรมเนียมมาช�าระภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง

จ�าเลยฎีกาค�าสั่งศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งไม่รับฎีกาเนื่องจากค�าสั่งของศาลอุทธรณ์
เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า จ�าเลยฎีกาค�าสั่งศาลชั้นต้นต่อ 
ศาลฎีกา เพื่อให้ศาลฎีกามีค�าสั่งรับฎีกาของจ�าเลย โดยจ�าเลยเห็นว่า ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้จ�าเลย
ด�าเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่เป็นที่สุด เพราะค�าขอด�าเนินคดีอย่างคนอนาถาถือเป็นค�าฟ้องอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนพิจารณาในศาล จ�าเลยจึงมีสิทธิท่ีจะด�าเนินคดีท้ังในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งแม้ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า บัญญัติให้ค�าสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด แต่ไม่อาจ 
ใช้บังคับกับกรณีจ�าเลยได้ เนื่องจากจ�าเลยเห็นว่าจ�าเลยควรได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) (๘)  
ที่สามารถให้ศาลยุติธรรมทั้งสามศาลพิจารณาคดีของจ�าเลยได้

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นได้น�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า มาใช้บงัคบัในการส่ังไม่รับฎกีาของจ�าเลย เมือ่จ�าเลยยืน่ค�าร้องอทุธรณ์
ค�าสัง่ไม่รบัฎกีาต่อศาลฎกีา โดยมปีระเดน็ทีจ่�าเลยโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ 
วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) (๘) ซึ่งศาลฎีกาจะต้องใช้บทบัญญัติดังกล่าวบังคับแก่คดี เมื่อ
ปรากฏว่ายังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญในส่วนที่เกีย่วกับบทบัญญัตนิี้ จงึให้รอการพิจารณาคดไีว้ชัว่คราว 
และส่งความเห็นของจ�าเลยมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) (๘) หรือไม่ และยังไม่มีค�าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบ
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
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มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญู นัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ีศาลรัฐธรรมนญูจะต้องพิจารณาวนิจิฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๑ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า  
มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นมาตรา ๑๕๖/๑ วรรคสี่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญ ดังนี้

๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ก�าหนดให้
กรณีศาลมีค�าสั่งยกค�าร้องหรืออนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่บางส่วนผู้ขอมีสิทธิด�าเนินการได้เพียง
ประการเดยีว คอืย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลภายใน ๗ วนันบัแต่วนัมคี�าสัง่กรณ ีแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธพิีจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ (เดิม) ที่ให้คู่ความมีสิทธิด�าเนินการได้ ๒ ประการ คือ มีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งประการหนึ่ง 
หรือยื่นค�าร้องขอให้พิจารณาใหม่ประการหนึ่ง

๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้แยกว่า
ถ้าเป็นการยื่นค�าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาต้องอุทธรณ์ค�าสั่งต่อศาลฎีกาดังเช่นบทบัญญัติเดิม  
ดังน้ัน แม้จะเป็นการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้น ช้ันอุทธรณ์หรือช้ันฎีกา ผู้ขอก็ต้องอุทธรณ ์
ค�าสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ทุกกรณี

๓) การอุทธรณ์ของคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖  
วรรคห้า (เดิม) นั้น มี ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง เป็นการอุทธรณ์ค�าสั่งศาลที่อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
ให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมีค�าสั่งให้ยกค�าขอเสียทีเดียว และกรณีที่สอง เป็นการอุทธรณ์ค�าสั่งศาลหลังจาก 
ศาลชั้นต้นรับค�าร้องขอพิจารณาใหม่ ตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ แล้วมีค�าสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
ให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมีค�าสั่งให้ยกค�าขอเสียทีเดียว ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา ๑๕๖/๑ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก�าหนดให้คู่ความสามารถอุทธรณ์ค�าสั่งได้กรณีเดียว คือ ในกรณีที่ศาลมีค�าสั่ง
อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วนหรือมีค�าสั่งให้ยกค�าร้อง

แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า (เดิม) จะคงสาระส�าคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ตามประเด็นข้อโต้แย้งของจ�าเลยที่ก�าหนดให้ค�าส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดเช่นกันก็ตามแต่ได้เปล่ียนแปลง 
การด�าเนินคดีอนาถาทั้งกระบวนการ ย่อมมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงในสาระส�าคัญของประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า (เดิม) และเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง นั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ต้องมีสภาพและมีผลเป็นการใช้บังคับอยู่ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือมีการคงหลักการเดิมไว้ในกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่มผีลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับเดิมไปนั้น ศาลรฐัธรรมนูญไม่อาจหยิบยกเอา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยท่ีไม่มีการคงหลักการเดิมตามประเด็นข้อโต้แย้งไว้ใน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใหม่มาวินิจฉัยว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้อีกต่อไปกรณีไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง
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(๒๒)	ค�าสัง่ศาลรฐัธรรมนญูท่ี	๓๐	-	๓๑/๒๕๕๔	วนัที	่๒๓	พฤศจกิายน	พทุธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ และพระราชก�าหนด 
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๒๓ หรอืไม่

ศาลปกครองกลางส่งความเหน็และศาลปกครองสงูสดุส่งค�าโต้แย้งของผูฟ้้องคด ีรวม ๒ ค�าร้อง  
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ดังนี้

ค�าร้องที่หนึ่ง นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ผู ้ฟ้องคดีที่ ๑ และนายพูลศักดิ์ อยู ่ประเสริฐ  
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะเป็นผู้อ�านวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร ว่าผูถู้กฟ้องคดลีะเลยต่อหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน 
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ปล่อยให้มีการชุมนุมและเผยแพร่ภาพและเสียงของพันต�ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
ซึง่กล่าวถ้อยค�าทีม่ลีกัษณะหมิน่เหม่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมดิพระราชอ�านาจของพระมหากษตัริย์ อนักระทบต่อ
ความสงบเรยีบร้อยของประชาชนและความมัน่คงของรฐั ผูฟ้้องคดจีงึขอให้ศาลปกครองกลางพจิารณาพพิากษาให้
ผูถ้กูฟ้องคดอีอกมาตรการตามกฎหมายเพือ่ระงับยบัยัง้มใิห้มกีารเผยแพร่ภาพและเสียงของพันต�ารวจโท ทกัษณิ 
ชินวัตร ต่อท่ีชุมนุมและท่ีอื่นใดทั่วประเทศ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกค�าสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมในทันที  
รวมทั้งขอให้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค�าพิพากษา

ศาลปกครองกลางเห็นว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ บัญญัติให้บรรดาข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่ง หรือการกระท�าตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ท้ังการด�าเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อก�าหนด ประกาศ  
ค�าสัง่ หรอืการกระท�าตามหมวดนีใ้ห้อยูใ่นอ�านาจของศาลยติุธรรม ท�าให้มปัีญหาท่ีต้องพจิารณาว่า การตรวจสอบ 
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว สมควรอยู่ในอ�านาจของ 
ศาลยตุธิรรมหรอืไม่ เพราะศาลปกครองต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าหรอืไม่กระท�าการใด ๆ  
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากการด�าเนินการหรือไม่ด�าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายดังกล่าว เป็นการใช้
อ�านาจรัฐในทางปกครองหรอืการด�าเนนิกจิการในทางปกครอง ซึง่สมควรอยูใ่นอ�านาจการพจิารณาพพิากษาของ
ศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มิใช่อยู่ในอ�านาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จึงมี
ปัญหาทีต้่องพจิารณาว่า มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑  
ขดัต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๓ หรอืไม่ ซึง่ในการพิจารณาว่าจะรับค�าฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ ศาลปกครองต้องใช้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดี กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และโดยที่ยังไม่มีค�าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ค�าร้องที่สอง นายพุฒิพงศ์ พงศ์อเนกกุล ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและผู้อ�านวยการ 
ศูนย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัต ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ ออกข้อก�าหนด ฉบับลงวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และฉบับลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ และอาศัยอ�านาจตาม 
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พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ม ี
ความร้ายแรงและออกข้อก�าหนด ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ มาจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้
รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการใช้อ�านาจออกกฎ และค�าสั่งทางปกครองที่ขัดต่อหลักความพอสมควร 
แก่เหตุ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ วรรคสาม จึงขอให ้
ศาลปกครองสงูสดุพพิากษาหรือมคี�าสัง่เพกิถอนกฎ หรอืค�าสัง่ทางปกครองทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัิ
การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่เนื่องจากพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖  
และพระราชบญัญติัการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ วรรคสอง เป็นบทบญัญตั ิ
ทีจ่�ากดัอ�านาจศาลปกครอง อนัอาจขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๓ จงึขอให้ส่งค�าโต้แย้งไปยงัศาลรฐัธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าศาลปกครองสูงสุดมีอ�านาจที่ 
จะวินิจฉัยการกระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองหรือไม่ ซ่ึงหากศาลปกครองสูงสุดจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาต้องอาศัย
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีปัญหาว่า มาตรา ๒๓ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตดิงักล่าวขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ และยงัไม่มคี�าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน ส่วนคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการออกข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่ง หรือการ 
กระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น เมื่อพิจารณาพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖  
ได้บัญญัติให้ข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่ง หรือการกระท�าตามพระราชก�าหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดีปกครอง ดังนัน้ จึงมี
ปัญหาทีจ่ะต้องวนิิจฉยัว่าศาลปกครองสงูสุดมอี�านาจทีจ่ะวนิจิฉัยการกระท�าของผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สองหรอืไม่ ซึง่หาก
ศาลปกครองสงูสดุจะรบัคดีไว้พจิารณาต้องอาศยักฎหมายตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งยังคงมีปัญหาว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชก�าหนดดังกล่าว
หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงส่งค�าโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ และพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ และยังไม่ม ี
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง  
ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่ให้รวมการพจิารณาและวนิจิฉยัคดทีัง้สองค�าร้องนีเ้ข้าด้วยกนั ในระหว่าง
การพิจารณาคดี ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าพระราชก�าหนด 
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๓

ประเด็นทีต้่องพจิารณามว่ีา บทบัญญตัแิห่งกฎหมายท่ีโต้แย้งว่าขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู นัน้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะต้องพจิารณาวนิจิฉยัต่อไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง หรอืไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ว่าพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่  
๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ซ�้าอีก  
ส่วนประเด็นที่ว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ มเีจตนารมณ์ในการบงัคบัใช้และบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ในทิศทางเดียวกันกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งศาลได้เคยมีค�าวินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ค�าโต้แย้งดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้องทั้งสอง

(๒๓)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๒/๒๕๕๔	วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหน่ึง (๕) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม่

ศาลปกครองเชียงใหม่ส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายเฉลิมพันธุ ์ ค�าแผ่นไชย) ในคดี 
หมายเลขด�าท่ี ๓๐๙/๒๕๕๐ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีมีค�าส่ังจังหวัด
เชียงรายที ่๒๓๗๒/๒๕๕๐ ลงวนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านต้า 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ฐานกระท�าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ จตุทศ 
วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาท่ีเทศบาลเป็นคูส่ญัญา หรอืในกิจการทีก่ระท�าให้แก่เทศบาลหรอืเทศบาล
จะกระท�า ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นค�าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่มีค�าพิพากษาหรือ 
ค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งจังหวัดเชียงรายดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดียื่นค�าร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่โต้แย้งว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม 
บัญญัติว่า ก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผู้กระท�าความผิดมิได้ เมื่อคดีท่ีผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนค�าสั่งจังหวัดเชียงรายยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้กระท�าผิดตามค�าสั่งจังหวัดเชียงราย และยังไม่พ้นจาก
ต�าแหน่งนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านต้า การทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัเชยีงรายจดัให้มกีารเลอืกต้ัง 
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านต้าในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แทนต�าแหน่งของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นการละเมิดสิทธ ิ
ขัน้พืน้ฐานของผูฟ้้องคดตีามท่ีรฐัธรรมนูญรบัรองไว้ ผูฟ้้องคดจีงึขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่ส่งค�าโต้แย้งดงักล่าวให้
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ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิิจฉยัว่า พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึง่ (๕) แก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม่

ศาลปกครองเชียงใหม่เห็นว่า ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑  
ทัง้ยงัไม่ปรากฏว่ามคี�าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนี ้จงึส่งเรือ่งดงักล่าวตามทางการให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องดังกล่าวเป็นกรณีศาลปกครองเชียงใหม ่
ส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง  
ขดัหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรอืไม่ ซ่ึงยงัไม่มคี�าวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบับทบญัญตัิ
นี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

คดีอยู ่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลปกครองได้มีหนังสือ 
ท่ี ศป ๐๐๒๔/ธ ๑๗๕ ลงวนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๕๔ แจ้งว่า ศาลปกครองเชยีงใหม่มคี�าสัง่ให้ส่งค�าร้องของผูฟ้้องคด ี
ที่ขอถอนค�าโต้แย้งในคดีนี้ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค�าร้องผ่านศาลปกครองเชียงใหม่
ขอถอนค�าร้องซึง่โต้แย้งว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัย 
โดยไม่ปรากฏว่ามพีฤตกิารณ์ท่ีไม่สมควรอนญุาต กรณจีงึเป็นไปตามข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณา
และการท�าค�าวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึง่ซ่ึงก�าหนดว่า “ค�าร้องทีไ่ด้ยืน่ต่อศาล ก่อนทีศ่าลมคี�าวนิจิฉัย
หรือมีค�าสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค�าร้อง หรือศาลเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสั่ง
จ�าหน่ายค�าร้องนั้นก็ได้”

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้อง

(๒๔)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๓๓	-	๓๕/๒๕๕๔	วันที่	๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่

ศาลยุติธรรมส่งค�าโต้แย้งของคู่ความ รวม ๓ ค�าร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้  
ดังนี้

ค�าร้องที่หนึ่ง นายชัชชัย โชติบุตร เป็นโจทก์ฟ้องนางกฤติมาหรือวรรษิกา ชัยนพภัทรกุล 
หรือกลิ่นขจร เป็นจ�าเลย ต่อศาลแขวงนนทบุรีเป็นคดีอาญาหมายเลขด�าที่ ๓๒๐๑/๒๕๕๑ ว่า จ�าเลยถูก 
ศาลล้มละลายกลางมีค�าสัง่พทัิกษ์ทรพัย์เดด็ขาดและมคี�าพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย ได้หลอกลวงขอกูย้มืเงนิ 
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โจทก์จ�านวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยท�าหลักฐานการกู้ยืมไว้ต่อกัน และจ�าเลยได้หลอกลวงให้โจทก์เข้าท�าสัญญา
กู้ยืมเงินกับจ�าเลยในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจของผู้อื่นและสัญญาว่าจะช�าระเงินกู้คืนทั้งหมด ต่อมาจ�าเลย
ผิดนัดไม่ช�าระเงินคืน

ศาลแขวงนนทบุรีไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกอุทธรณ์ โดยเห็นว่า คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัต ิ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒

โจทก์ยื่นค�าร้องต่อศาลแขวงนนทบุรี ว่า พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และ
มาตรา ๒๑๙

ศาลแขวงนนทบุรีเห็นควรให้ส่งค�าโต้แย้งของคู่ความเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ค�าร้องที่สอง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไก่ทองการเกษตร เป็นโจทก์ฟ้องนายปรีชา พงศ์กาสอ  
เป็นจ�าเลย ต่อศาลแขวงล�าปางเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ว่า จ�าเลยในฐานะเป็นผู้รับฝากสินค้า
หรือเป็นผู้ครอบครองปุ๋ยอินทรีย์สูตร ๑๖ - ๒๐ - ๐๐ จ�านวน ๕๒๐ ถุง รวมมูลค่า ๒๗๐,๔๐๐ บาท ได้เบียดบัง
เอาปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยเจตนาทุจริต การกระท�าของจ�าเลยดังกล่าวมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๙๑ จ�าเลยให้การปฏิเสธและน�าสืบว่า จ�าเลย 
ไม่เคยรับฝากปุ๋ยและครอบครองปุ๋ยของโจทก์

ศาลแขวงล�าปางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแขวงล�าปางมีค�าสั่งว่า ค�าฟ้องอุทธรณ์
ของโจทก์ฟุม่เฟือยและมีลกัษณะเสยีดสศีาล ท้ังเป็นการโต้แย้งดุลพนิจิของศาลในการรบัฟังพยานหลกัฐานซ่ึงเป็น 
ปัญหาข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙  
มาตรา ๒๒ ห้ามมใิห้โจทก์อทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเทจ็จริง ประกอบกบัโจทก์มไิด้ยืน่ค�าร้อง
ขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาพิพากษาในศาลแขวงอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์  
โจทก์ยืน่ค�าร้องอทุธรณ์ค�าสัง่ไม่รบัอทุธรณ์และค�าร้องขอให้ศาลแขวงล�าปางส่งความเหน็โต้แย้งให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙  
มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๑๙

ศาลแขวงล�าปางเห็นควรให้ส่งค�าโต้แย้งของคู่ความเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ค�าร้องที่สาม นายอัศวิน เอสเซอร์ เบิร์ด เป็นโจทก์ ฟ้องนายวิชัย จริยากรกุล เป็นจ�าเลย  
ต่อศาลแขวงเชียงใหม่เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๓๖๖/๒๕๕๓ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๙๑

ศาลแขวงเชียงใหม่ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแขวงเชียงใหม่ 
เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัยพยานหลักฐานของศาล เป็นอุทธรณ์ในปัญหา 
ข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
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พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ จึงมีค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ โจทก์ยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์และค�าร้องขอให้ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ส่งความเห็นโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง 
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง  
มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๑๙

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เห็นควรให้ส่งค�าโต้แย้งของคู่ความเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�าร้องทั้งสามมีประเด็นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่ ซึ่งยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วย
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�าหนดศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาและการท�าค�าวนิจิฉยั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรฐัธรรมนญูจงึมคี�าส่ังรับค�าร้องทัง้สามไว้พิจารณาวนิจิฉัย โดยให้รวมการพิจารณา
และวินิจฉัยคดีทั้งสามค�าร้องนี้เข้าด้วยกัน

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีโต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
นัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะต้องพจิารณาวนิจิฉยัต่อไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง  
หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน 
ศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ มิใช่บทบัญญัติห้ามหรือตัดสิทธิคู่ความที่จะน�าคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ไปเสีย 
ทุกกรณี แต่เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาของศาลแขวงเฉพาะในปัญหา
ข้อเท็จจริงในคดีท่ีมีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี อันถือว่าเป็นคดีอาญาที่ไม่ร้ายแรง ทั้งบทบัญญัต ิ
ในส่วนทีห้่ามคู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเทจ็จรงิ กไ็ม่ได้เป็นบทบงัคบัโดยเด็ดขาด เพราะคูค่วามยงัสามารถอทุธรณ์ 
ในปัญหาข้อเทจ็จรงิได้หากเข้าเงือ่นไขตามมาตรา ๒๒ ทว ิซึง่ได้บญัญตัใิห้ทัง้โจทก์และจ�าเลยอทุธรณ์ค�าพพิากษา
ของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจรงิในคดีซึง่ต้องห้ามมใิห้อทุธรณ์ตามมาตรา ๒๒ ได้ ถ้าผูพิ้พากษาคนใดซ่ึงพจิารณา
หรือลงชื่อในค�าพิพากษาหรือท�าความเห็นแย้งในศาลแขวงเห็นว่าข้อความท่ีตัดสินนั้นเป็นปัญหาส�าคัญอันควร 
สูศ่าลอทุธรณ์และอนญุาตให้อทุธรณ์ หรอือธบิดกีรมอยัการหรือพนกังานอยัการซ่ึงอธบิดีกรมอยัการได้มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป  
ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ จึงเป็น
บทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนโดยเสมอกันในทางกฎหมาย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ
รบัรองสทิธขิองบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ส่วนการทีพ่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ (๑) ถึง (๔) ให้สิทธิจ�าเลยในการอุทธรณ์ได้มากกว่า
โจทก์ก็เป็นไปตามหลักการพื้นฐานในระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องให้โอกาสจ�าเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 
ชอบด้วยหลกันติธิรรม รวมทัง้การคุม้ครองสทิธเิสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลตามรัฐธรรมนญูแล้ว 
ค�าโต้แย้งของโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายค�าร้องทั้งสาม
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(๒๕)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๐/๒๕๕๔	วันที่	๒๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรือ่ง นายวรรธวรทิธิ ์ตนัตภิิรมย์ ยืน่ค�าร้องคดัค้านค�าสัง่นายทะเบยีนพรรคการเมอืงท่ีไม่ตอบรับการเปลีย่นแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชีวิตที่ดีกว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐

นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ (ผู้ร้อง) ยื่นค�าร้องฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๔๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของพรรคชีวิตที่ดีกว่า เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีมติ
เลอืกผูร้้องเป็นหวัหน้าพรรคและเลอืกบุคคลอืน่เป็นกรรมการบรหิารพรรคอกี ๘ คน ต่อมาพรรคชวีติทีด่กีว่า ได้มี 
หนังสือฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง (ผู้ถูกร้อง) ซึ่งผู้ถูกร้องได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้พรรคชีวิตที่ดีกว่า
ทราบว่า ผูถ้กูร้องไม่สามารถตอบรบัการเปลีย่นแปลงได้ ด้วยเหตุทีผู้่ร้องยงัมไิด้รับการตอบรับการเป็นหวัหน้าพรรค
จากผู้ถกูร้อง จงึไม่ใช่บคุคลทีม่อี�านาจลงนามในหนงัสอืดงักล่าว แต่เป็นนางพูลถวลิ ปานประเสรฐิ เหรญัญกิพรรค 
รกัษาการแทนหัวหน้าพรรค ทีม่อี�านาจลงนามตามทีพ่รรคชวีติทีดี่กว่าแจ้งไว้ต่อผู้ถกูร้อง และผู้ถูกร้องส่ังให้พรรค
ชีวิตที่ดีกว่าส่งส�าเนาหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม ภายใน ๕ วัน นับแต ่
วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ แต่พรรคชวีติทีด่กีว่ามไิด้ด�าเนนิการภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูถ้กูร้องจงึใช้อ�านาจตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคสาม ส่ังให้พรรค 
ชีวติทีด่กีว่าแจ้งการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรหิารพรรค ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ฉบับ 
ลงวนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๕๔ ซึง่พรรคชวีติทีด่กีว่าก็มไิด้ด�าเนนิการภายในระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตนุี้  
ผู้ถูกร้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เห็นว่า ผู้ถูกร้องไม่สามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคและจ�านวนของผู้เข้าร่วมประชุมได้ คงตรวจสอบได้
เฉพาะบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรค จ�านวน ๙ คน และการลงมติกระท�าโดยเปิดเผยไม่เป็นการ
ลงคะแนนลับ ท�าให้การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีของพรรคชวีติทีด่กีว่า เมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ไม่เป็นไป
ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๘ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึไม่ตอบรบัการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ และผู้ถูกร้องมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
แจ้งค�าสั่งดังกล่าวให้พรรคชีวิตที่ดีกว่าทราบ และผู้ร้องได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ผู้ร้องเห็นว่า การตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นอ�านาจของที่ประชุมใหญ่ของพรรค 
ชวีติทีด่กีว่า ผูถ้กูร้องมหีน้าทีเ่พยีงพจิารณาแก้ไขรายละเอยีดรายชือ่คณะกรรมการบริหารพรรคให้เป็นไปตามมต ิ
เท่านั้น การที่ผู้ถูกร้องตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคและจ�านวนของผู้เข้าร่วมประชุมนั้นไม่มีกฎหมายให ้
ผูถ้กูร้องมอี�านาจกระท�าการได้ นอกจากน้ีการลงมตไิม่จ�าต้องลงคะแนนลบั เพราะมผีูส้มคัรเพยีงต�าแหน่งละ ๑ คน  
เมื่อไม่มีคณะกรรมการบริหารพรรค หรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ไม่ 
จ�าต้องลงคะแนนลับ ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑
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ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณามีว่า ค�าร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม 
พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๓  
วรรคสี่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

พจิารณาแล้วเหน็ว่า พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐  
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง 
หรือรายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตาม 
มาตรา ๓๔ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน 
นบัแต่วนัทีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลง เพ่ือให้พจิารณาแก้ไขรายละเอยีดดังกล่าว และวรรคสอง บัญญติัว่า การเปล่ียนแปลง
ตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับการเปล่ียนแปลงจากนายทะเบียน และให้น�าความ 
ในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา ๑๓ วรรคสี่ บัญญัติให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ซึ่งไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่ง 
ตามวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งค�าส่ังดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริง
ตามค�าร้องปรากฏว่า ผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่งจากผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งครบก�าหนด 
๓๐ วัน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ร้องต้องยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งของผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�าร้องโดยผ่านส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงมิได้เป็นการยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค�าสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ วรรคสี่

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๒๖)	ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่	๔๓/๒๕๕๔	วันที่	๒๘	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ 
ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔ หรือไม่

ศาลอทุธรณ์ภาค ๓ ส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลย (นางสาวอรณุลกัษณ์ อ�านวยมงคลพร) ในคดแีพ่ง
หมายเลขแดงที่ ๓๔๘/๒๕๕๑ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�าร้อง สรุปได้ว่า

นางสาวนงเยาว์ รามภักดี โจทก์ ยื่นฟ้องนางสาวอรุณลักษณ์ อ�านวยมงคลพร เป็นจ�าเลย 
ต่อศาลชัน้ต้น (ศาลจงัหวดัสคีิว้) เรยีกคนืค่าเช่าทีช่�าระเกนิจากจ�าเลย เนือ่งจากสัญญาเช่าต้องส้ินสุดลงเพราะเกดิ
อัคคีภัยตึกแถวท่ีโจทก์เช่า จ�าเลยยื่นค�าให้การและฟ้องแย้งโจทก์เรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมตึกแถวท่ีเกิด 
อัคคีภัย ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงินจ�านวน ๑๕๖,๓๓๓ บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕  
ต่อปีนบัแต่วนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสรจ็แก่โจทก์ กบัให้จ�าเลยช�าระค่าฤชาธรรมเนยีม
แทนโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจ�าเลย จ�าเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน จ�าเลยฎีกา คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา

ต่อมาโจทก์ยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ยึดที่ดินของจ�าเลยพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามหมายบังคับคดีของศาลเพื่อด�าเนินการขายทอดตลาด 
น�าเงินมาช�าระหนี้ให้แก่โจทก์ตามค�าพิพากษา จ�าเลยยื่นค�าร้องขอให้งดการบังคับคดีต่อศาลชั้นต้นตาม 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งยกค�าร้องเนื่องจากกรณีตามค�าร้อง 
ของจ�าเลยไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ จ�าเลยอุทธรณ์ค�าสั่ง 
ศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งในวันเดียวกันว่า “คดีนี้ศาลมีค�าสั่งแล้วว่า ตามค�าร้องของจ�าเลยไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ จึงให้ยกค�าร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม บัญญัติว่า ค�าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด จ�าเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ ์
ค�าสั่งได้อีก จึงมีค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจ�าเลย” จ�าเลยยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ และโต้แย้งว่า  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ที่ศาลยกขึ้นตัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา  
ขัดต่อหลักนิติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และขัดต่อแนวพระราชด�าร ิ
การใช้และการตีความกฎหมาย เนื่องจากศาลยุติธรรมมีสามชั้นศาล จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ 
ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔ ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งส่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เห็นว่า ศาลจะต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา ๒๙๓ บังคับแก่คดีนี้ จึงเป็นกรณีมีข้อโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น  
จึงให้รอการวินิจฉัยคดีนี้ไว้ชั่วคราว และให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง  
และมาตรา ๔ หรือไม่

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณามีว่า ประเด็นตามค�าร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม 
ซึ่งบัญญัติว่า “ค�าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” จะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี 
ยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ และศาลยุติธรรมได้ส่งค�าโต้แย้งมาตามทางการ 
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ตาม
ประเดน็ค�าร้องทีจ่�าเลยโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม เป็นบทบญัญัติ 
ที่ตัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา เนื่องจากศาลยุติธรรมมีสามชั้นศาล จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๙ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวค�าวินิจฉัยไว้แล้วว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ เป็นเพียงบทบัญญัติ
ในการจัดโครงสร้างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามล�าดับชั้นศาล คือ ศาลช้ันต้น  
ศาลอทุธรณ์ และศาลฎีกา ซึง่หมายความว่า การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลยตุธิรรมจะด�าเนนิการตามล�าดบัชัน้ 
ของศาล ยกเว้นในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มิได้หมายความว่าให้สิทธิแก่คู่ความ 
ที่จะด�าเนินคดีในศาลยุติธรรมได้ครบทั้งสามชั้นศาลในทุกคดี ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม เป็นบทบัญญตักิ�าหนดรายละเอยีดปลกีย่อยในการบงัคบัคด ีเพือ่ให้ลกูหนีต้ามค�าพพิากษา
ขอให้งดการบังคบัคดไีด้ ซึง่ในประเด็นข้อปลกีย่อยเช่นนีไ้ม่มเีหตอุนัควรทีจ่ะให้สทิธแิก่คูค่วามทีจ่ะด�าเนนิคดีได้ครบ 
ทั้งสามชั้นศาลแต่อย่างใด การจ�ากัดสิทธิของบุคคลในการอุทธรณ์ฎีกากรณีนี้จึงมิได้ขัดแย้งต่อหลักนิติธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง นอกจากนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม 
ไม่ได้เป็นบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัหลกัการปกครองประเทศ ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ สิทธเิสรีภาพและความเสมอภาค 
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จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔ 
ค�าโต้แย้งของจ�าเลยจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

๒.	 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

ได้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรมเพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะขององค์กรและบคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกระบวนการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และมีการ 
จัดท�าฐานข้อมูลกฎหมายและส�านวนคดี เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดีในอนาคต

๓.	 ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

ศาลรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิและวิธีการรักษาสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เพือ่ให้สามารถปกป้องคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพของตนตามทีก่ฎหมายให้การรับรองและความคุม้ครอง ตลอดจน
ทราบถึงภารกิจของศาลและช่องทาง วิธีการที่จะเข้ามารับบริการด้านความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่าง
ถกูต้อง อันเป็นหลกัการพ้ืนฐานของการพฒันาประชาธปิไตย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ด�าเนนิการโครงการ
และกิจกรรมซึ่งมีทั้งที่ด�าเนินการเองตามล�าพังและที่ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนี้

๓.๑	 การสร้างองค์ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ด�าเนินการผลิตเอกสาร 
หนังสือ วารสาร จดหมายข่าวและรายงานผลการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือขยายผลการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนี้

(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

(๒) จัดพิมพ์รวมค�าวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๓) จดัพมิพ์บทบัญญติัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ เพือ่เป็นการเผยแพร่
ให้กับหน่วยงาน ประชาชน และผู้ที่ให้ความสนใจ

(๔) จดหมายข่าวศาลรฐัธรรมนูญ เพือ่เผยแพร่กจิกรรมของศาลรฐัธรรมนญูและเป็นสือ่กลางระหว่าง
ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชน ปีละ ๖ ฉบับ โดยจัดพิมพ์ ๒ เดือน ต่อ ๑ ฉบับ จ�านวน ๓๖,๐๐๐ เล่ม

(๕) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นสื่อทางวิชาการส�าหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการและค�าวินิจฉัย 
ที่น่าสนใจของศาลรัฐธรรมนูญ ก�าหนดเผยแพร่ปีละ ๓ เล่ม หรือวารสารรายสี่เดือน

(๖) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๕๓ เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ 
ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา และคณะรฐัมนตร ีเพือ่รบัทราบผลการด�าเนนิงานของศาลรัฐธรรมนญู และรายงาน
การศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

(๗) จัดพิมพ์รวมค�าวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๘) หนงัสอืสรปุค�าวินจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูเป็นภาษาองักฤษ จ�านวน ๔ เล่ม (เล่ม ๕ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ 
เล่ม ๖ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เล่ม ๗ ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และเล่ม ๘ ปี ค.ศ. ๒๐๐๘)
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๓.๒	 การประชาสมัพันธ์เกีย่วกบับทบาทศาลรฐัธรรมนญูในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	
และการพัฒนาประชาธิปไตย

(๑) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญในงานมหกรรมวิชาการ ๑๒๕ ป ี 
อัสสัมชัญ ณ อัสสัมชัญ บางรัก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔

(๒) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับผู ้ตรวจการแผ่นดิน 
พบประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบประชาชนจังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

(๓) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับผู ้ตรวจการแผ่นดิน 
พบประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบประชาชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) โครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคล่ือนท่ี) ร่วมกับ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๕) โครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคล่ือนท่ี) ร่วมกับ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

(๖) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง รายการ 
“คุยกับส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ทางวิทยุรัฐสภา FM ๘๗.๕ MHz

(๗) การเผยแพร่ความรู ้ทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ เน้นความรู ้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ 
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกค�าวินิจฉัย และบทความที่มีความส�าคัญ เพื่อให้ 
ผู ้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้และศึกษาอ้างอิงค�าวินิจฉัยต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ  
www.constitutionalcourt.or.th

(๘) โครงการเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในระดับจังหวัด ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

(๙) โครงการสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

(๑๐) จดัสมัมนาศาลรัฐธรรมนญูพบสือ่มวลชน ณ จังหวดันครราชสมีา ระหว่างวนัที ่๑๘ - ๑๙ สงิหาคม 
๒๕๕๔

๔.	 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะ 
ขององค์กรและบุคลากร รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
หน่วยงานและหรือองค์กรภาครัฐจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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๔.๑	 การพฒันาบคุลากรด้านวจิยัและวชิาการ	จดัส่งบคุลากรเข้าร่วมสมัมนาในประเดน็เกีย่วกบัการวจิยั /  
วิชาการ และหรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

(๑) การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย

(๒) การเขียนผลงานวิชาการและบทความ

(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ

(๔) ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๑

(๕) สัมมนาวิชาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

(๖) การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัญชาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

(๗) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลเมือง ประชาธิปไตย และการเลือกต้ัง : วังวนของปัญหา 
และทางออก

(๘) เสวนา เรื่อง ประชาธิปไตยและการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ

(๙) สัมมนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔.๒	 การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและหรือ 
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

(๑) อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจส�าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑๓

(๒) ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๑ และรุ่นที่ ๓๒

(๓) ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๐

(๔) หลักสูตรกฎหมายปกครอง (ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี)

(๕) อบรมภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย

(๖) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔

(๗) ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ ๖

 - กฎหมายธุรกิจส�าหรับนักวางแผนภาษี

 - บัญชีส�าหรับนักกฎหมายภาษี

(๘) การสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๓๓ และ ๓๔

(๙) การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The protection of human righs through  
the imitational criminal court as a contribution to Constitutionalization and nation - building

(๑๐) อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๒

(๑๑) สัมมนา เรื่อง กฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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(๑๒) สัมมนา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ

(๑๓) สัมมนา เรื่อง ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(๑๔) สัมมนา เรื่อง กฎหมายและค�าสั่งศาลเกี่ยวกับการป้องกันการชุมนุมโดยละเมิดต่อกฎหมาย  
: ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย

(๑๕) สัมมนา เรื่อง กระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ต้องปฏิรูปด่วน

(๑๖) เสวนา เรื่อง ตอบโจทย์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

(๑๗) สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม

๔.๓	 การพฒันาบคุลากรด้านบรหิาร จัดส่งบคุลากรเข้าร่วมสัมมนาทางการบริหารและหรือเข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

(๑) การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐

(๒) งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่ ๒๔

(๓) ประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี 
รุ่นที่ ๗

(๔) การบริหารโครงการ รุ่นที่ ๔๖

(๕) การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ ๒๓

(๖) เทคนิคการเขียนเพื่อน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑๖

(๗) การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ ๕๓

(๘) การปฏบิตัริาชการแนวใหม่ภายใต้การปฏรูิปการเมอืงและการบริหารราชการปัจจุบนั รุ่นที ่๒๓

(๙) เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตราก�าลังเพื่อการวางแผนก�าลังคนที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ และ
รุ่นที่ ๒

(๑๐) การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน

(๑๑) การบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงิน

(๑๒) หลักสูตร รักษาความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ รุ่นที่ ๑๘

(๑๓) การพัฒนาบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญด้านคุณธรรมและจริยธรรม

(๑๔) การตรวจสอบภายใน

(๑๕) นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๒

(๑๖) การฝึกออกเสียงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑๗) หลักสูตรภาษาอังกฤษ TOFEL (ibt)

(๑๘) ธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๑ - ๑๓
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(๑๙) ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๘

(๒๐) โครงการอบรมนักบรรยายสังเวชนียสถาน ๔ ต�าบล และพุทธสถานในประเทศอินเดีย - เนปาล

(๒๑) มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการท�างาน

(๒๒) ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี

(๒๓) การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ

(๒๔) โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล

(๒๕) นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๓

(๒๖) หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง

(๒๗) ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๓

(๒๘) การเขียนเชิงปฏิบัติการ

(๒๙) โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและจัดท�าท�าเนียบผู้ประสานงาน 
ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง

(๓๐) สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

(๓๑) การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

(๓๒) การสร้างเครือข่ายนักสื่อสารองค์การ ครั้งที่ ๑

(๓๓) การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน

(๓๔) พัฒนาและส่งเสริมจิตส�านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔.๔	 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี	 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางเทคโนโลยีและเข้ารับการฝึก
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

(๑) อบรมเทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SAS รุ่นที่ ๒

(๒) โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตร ระบบเบิกจ่ายส�าหรับส่วนราชการในส่วนกลาง 
ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Teminal

(๓) โครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิติังานตามภารกจิการประสานงานกบัส่วนราชการ 
ในพระองค์ และการช้ีแจงการใช้งานระบบการให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ตแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
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๕.	 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๕.๑	 การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญ ๒ กิจกรรม คือ  
การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานนั้น ๆ จัดขึ้น และการส่งเสริม
ให้มีการศึกษาดูงานที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีหน่วยงานและคณะบุคคลเข้าศึกษา 
ดูงานและรับฟังการบรรยายภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

(๑) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๗

(๒) วันท่ี ๒ มนีาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนกัศึกษาภาควชิารฐัศาสตร์ สาขาวชิาเอกการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(๓) วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ พนักงานคดีปกครองระดับช�านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ของส�านักงานศาลปกครอง

(๔) วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(๕) วนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๕๔ ชมรมเสรีชน คนประชาธปิไตย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(๖) วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา

(๗) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(๘) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

(๙) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ศูนย์ศึกษาเชียงใหม่

(๑๐) วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้พิพากษา และข้าราชการในศาลอุทธรณ์ภาค ๙

(๑๑) วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

(๑๒) วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ บรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและบรรณารักษ์จากหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๑๓) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๘ และ
เจ้าหน้าที่

185

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ 
ศาลรัฐธรรมนูญ



๕.๒	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ	 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีบุคคลส�าคัญ 
เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมศึกษาดูงาน ดังนี้

(๑) Prof. Dr. Siegfried Broß อาจารย์มหาวิทยาลัย Albert-Ludwigs และอดีตตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

(๒) H. Sunardi Ayub, SH รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและคณะรวมจ�านวน ๑๑ คน เดินทางมาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ในวันจันทร์ที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔

(๓) Ms. Jeong Su HA ผู้อ�านวยการฝ่ายต่างประเทศของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
เข้าศึกษาดูงานส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) นายเคลาส์ เพเทอร์ ฮิลล์ (Clauspeter Hill) ผู้แทนองค์กรมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าพบ
ท่านเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๕) ฯพณฯ นายจอง แฮ-มุน (H.E. Mr. Chung Hae-moon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจ�าประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

(๖) คณะผู้พิพากษาศาลของสาธารณรัฐภูฏาน ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๔

(๗) ฯพณฯ นายอิม แจ-ฮง (H.E. Mr. Lim Jae-hong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�า
ประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

(๘) ฯพณฯ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล (H.E. Mr. Javier Becker Marshall) เอกอัครราชทูต
สาธารณรฐัชลิปีระจ�าประเทศไทย ขอเข้าเยีย่มคารวะท่านประธานศาลรัฐธรรมนญู ในวนัพฤหสับดีท่ี ๒๒ ธนัวาคม 
๒๕๕๔

๕.๓	 การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ	 ในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ต่างประเทศ ดังนี้

(๑) การเดนิทางไปร่วมประชมุตลุาการศาลรฐัธรรมนญูโลก และศกึษาดงูานของประธานศาลรฐัธรรมนญู
และคณะ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔

(๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาชิก ซึ่งจัดขึ้นในกรุงโซล ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมส�าหรับการประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการคร้ังแรกในนามของ
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
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(๓) การเดนิทางตามโครงการศกึษาดงูานกิจกรรมศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรในกระบวนการยตุธิรรม
ระหว่างประเทศเพ่ือเพิม่ศกัยภาพและเพิม่ประสทิธิภาพของคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญูและข้าราชการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่าง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๔) การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “รัฐประชาธิปไตยทางรัฐธรรมนูญ” ในโอกาสครบรอบ 
๘ ปีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 
๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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การมสี่วนร่วมใน 
พระราชพธิ ีรัฐพธิ ีและ
กจิกรรมส�าคัญของประเทศ๓ส่	ว	น	ที่





การมส่ีวนร่วมในพระราชพธิ ีรฐัพธิ ีและกจิกรรมส�าคญัของประเทศ

๑.	 โครงการและกจิกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔

ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการ
แสดงความจงรกัภักดแีละกตเวทิตาธรรม ได้พร้อมใจกนัจดัโครงการและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
จ�านวน ๕ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	๓	โครงการ	ได้แก่
(๑) กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยด�าเนินการ 

ปลูกป่าชายเลน (พันธุ์ไม้โกงกาง) ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ 
ปล่อยพันธุ์เต่าทะเล ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และป่าชายเลน ให้คงอยู่สืบไปตามแนวพระราชด�าริ

(๒) โครงการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญ โดย ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอ�านาจ องคมนตรี 
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ” และการ
อภิปรายเรือ่ง “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วักบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น
ประมุข” โดย ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษ 
ธงทอง จันทรางศุ ด�าเนินรายการโดย ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

(๓) โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และศูนย์ปฏิบัติธรรมคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท�าการบรรพชา
อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

โครงการที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการ	จ�านวน	๒	โครงการ
(๑) โครงการร่วมสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป 

ปางขอฝน ท�าด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง ๓๒ เมตร ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา 
จงัหวัดกาญจนบุร ีด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม 
๒๕๕๗ และร่วมกิจกรรมโดยด�าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย 
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพ่ือเป็นการแสดงถึง
กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด 
ที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้
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(๒) โครงการปรับปรุงหรือสร้างห้องสมุดส�าหรับการศึกษาของนักเรียนและชุมชนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ 
และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปรับปรุง 
ห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดหาทรัพยากรสารนิเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และ
ครภัุณฑ์ส�าหรับห้องสมดุ เพือ่ส่งเสรมิการศกึษาของนกัเรยีนให้มคีวามรูด้้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ด�าเนนิการตัง้แต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒.	 การมีส่วนร่วมในพระราชพิธี	รัฐพิธี	และกิจกรรมส�าคัญของประเทศ

งานพระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย 
อนัสบืเนือ่งยาวนานมากว่าเจด็ร้อยปี หลักฐานส�าคญัปรากฏมาแต่สมยัเมือ่สมเด็จพระรามาธบิดีที ่๑ (สมเด็จพระเจ้า
อู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ก�าหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาล 
ว่าเดือนใดมีพระราชพิธีใด เพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�า เฉพาะที่เป็นหมายก�าหนดการของส�านักพระราชวัง 
เปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกฝ่ายได้เข้าเฝ้าทูลละอองธลุพีระบาท ซ่ึงศาลรฐัธรรมนญูและส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู
ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงกตเวทิตาธรรมโดยการเข้าร่วมงาน พระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ  ตลอด
ปี ๒๕๕๔ สามารถจ�าแนกออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๒.๑	 พระราชพิธีเกี่ยวกับพระบวรพุทธศาสนา
(๑) พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

- วนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ซ่ึงองค์ประธานในพิธีทรงจุดเทียน 
บูชาพระรตันตรัย พระสงฆ์ ๓๐ รปู ท�าวตัรแล้วเจรญิพระพทุธมนต์ ซึง่มคีาถาปาตโิมกข์อย่างย่อด้วย แล้วทรงสดบั 
พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

(๒) พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
- วนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู และข้าราชการ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ซึ่งองค์ประธานในพิธีได้เสด็จ
พระราชด�าเนินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้วทรงสดับพระธรรมเทศนา ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ส่งโคมไฟโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย

(๓) พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
- วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และข้าราชการ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธ ี
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งองค์ประธาน 
ในพิธีทรงถวายพุ่มบูชาพระพุทธปฏิมากรส�าคัญ ๔ พระองค์ และทรงประเคนพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแด่พระสงฆ ์
ทรงสมณศักดิ์และพระนาคหลวง รวมประมาณ ๓๐๐ รูป
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- วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธ ี
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งองค์ประธานในพิธีทรงถวายพุ่ม
บูชาพระพุทธชินสีห์ และปูชนียวัตถุส�าคัญต่าง ๆ

(๔) พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๔
- วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธ ี
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

- วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ประธานศาลรฐัธรรมนญู ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

- วนัท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ข้าราชการส�านกังานศาลรัฐธรรมนญู 
ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 
ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

๒.๒	 พระราชพิธีและรัฐพิธีท่ีทรงบ�าเพ็ญเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา	 
ธิราชเจ้าที่ทรงมีพระคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน

(๑) พระราชพิธีและรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก  
มหาจักรีบรมราชวงศ์

- วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูร่วมรฐัพธิวีางพานพุม่ถวายสกัการะ  
ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์

- วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี  
วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ ณ ปราสาทพระเทพบิดร  
ในพระบรมมหาราชวัง การพระราชพิธีดังกล่าวเป็นการถวายเครื่องราชสักการะ และถวายบังคมสมเด็จ 
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

(๒) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
- วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านกังานศาลรัฐธรรมนญู เข้าร่วมรัฐพิธวีางพานพุ่มถวาย

ราชสกัการะเนือ่งในวนัทีร่ะลกึวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

(๓) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านกังานศาลรฐัธรรมนูญ เขา้ร่วมรฐัพิธวีางพวงมาลา 

ถวายราชสักการะ เน่ืองในวันท่ีระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรม 
ราชานุสาวรีย์ อาคารรัฐสภา
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(๔) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
- วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

(๕) พระราชพธิแีละรฐัพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลอภลิกัขติสมยัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจบครบ ๑๐๐ ปี ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

- วนัท่ี ๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญูและข้าราชการส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู 
ร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต

- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธ ี
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลทักษณิานปุทานถวายพระบรมอัฐพิระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ณ พระทีน่ัง่ 
อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

(๖) รฐัพธิถีวายบงัคมพระบรมราชานสุรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัในอภลัิกขติสมัย
คล้ายวันสวรรคต

- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

(๗) รัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

- วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพานพุ่มถวาย 
ราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระราชทานรฐัธรรมนญู

- วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่ง 
อนันตสมาคม เนื่องในรัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๘) รัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพานพุ่มถวาย

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เนื่องในวันปราบดาภิเษก

๒.๓	 พระราชพิธีที่ทรงบ�าเพ็ญเพื่อความไพบูลย์	และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
(๑) พระราชพิธีฉัตรมงคล

- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ 
อนัเป็นทัง้พธิทีางพระบวรพทุธศาสนา และพธิพีราหมณ์ ทัง้นี ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชครพูราหมณ์
พธิอ่ีานประกาศพระราชพธีิฉตัรมงคล ความว่า ในการประกอบพระราชพธินีีม้พีระราชประสงค์จะให้เป็นสริิสวัสด์ิ
แก่บ้านเมือง จึงขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  
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จงดลบันดาลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง แก่ชาติบ้านเมือง 
ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ และได้พระราชอุทิศพระราชกุศลนี้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน

(๒) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงรับค�าถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์  
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และทรงรับค�าถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์

- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานภัตตาหารพระภิกษุ  
มีการถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกถา

๒.๔	 การถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่าง	ๆ
(๑) ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

- วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมหาราชวัง

(๒) ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

(๓) ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

- วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนญู ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ พระบรมมหาราชวัง และวังศุโขทัย

(๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

- วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง
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โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔

นายชชั ชลวร ประธานศาลรฐัธรรมนญู คณะตลุาการศาลรัฐธรรมนญู และข้าราชการส�านกังานศาลรัฐธรรมนญู
ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยด�าเนินการปลูกป่าชายเลน  
(พันธุ์ไม้โกงกาง) ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และปล่อยพันธุ์เต่าทะเล  
ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ภาพกจิกรรม
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ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอ�านาจ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวกับการทรงใช้พระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ” โดยมี นายชัช ชลวร  
ประธานศาลรฐัธรรมนญู และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู หวัหน้าหน่วยงานของหน่วยงานกระบวนการยติุธรรม
และความมั่นคง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ อธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตร์  
คณะรฐัศาสตร์ของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ นกัศกึษา และสือ่มวลชน เข้าร่วมรบัฟังการปาฐกถาพเิศษ และการอภปิราย
เรือ่ง “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วักบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  
จันทรางศุ ด�าเนินรายการโดย ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกจิกรรม
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ภาพกจิกรรม
พระราชพธิ ีรัฐพธิ ีและกจิกรรมส�าคัญของประเทศ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเข ้าร ่วม 
รั ฐพิ ธี ว า งพานพุ ่ ม ถ ว ายสั ก ก า ระ  
ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน
วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานสุาวรย์ี 
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
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วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวาย 
ราชสกัการะ เนือ่งในวนัทีร่ะลกึวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ พระบรมราชานสุาวรย์ี 
อาคารรัฐสภา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรม 
ราชานุสาวรีย์ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

ภาพกจิกรรม
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วนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู
และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธ ี
วางพวงมาลาถวายราชสกัการะ ณ พระบรมราชานสุาวรีย์ 
พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสกัการะ ณ พระบรมราชานสุรณ์ สวนลมุพนิี

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
วงเวียนใหญ่ เนื่องในวันปราบดาภิเษก

ภาพกจิกรรม
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วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ณ พระบรมมหาราชวงั และวังศุโขทัย

ภาพกจิกรรม

นายวสนัต์ สร้อยพสิทุธิ ์ประธานศาลรัฐธรรมนญู พร้อมด้วยตุลาการศาลรฐัธรรมนญู และข้าราชการส�านกังาน
ศาลรฐัธรรมนญู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม 
๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์
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การจดันทิรรศการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั 
ศาลรัฐธรรมนูญ ในงานมหกรรมวิชาการ 
๑๒๕ ปี อัสสัมชัญ ณ อัสสัมชัญ บางรัก  
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔

การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับผู ้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน 
ในส่วนภูมิภาค ในงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบประชาชนจังหวัดระยอง” เมื่อวันที่ 
๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ภาพกจิกรรม
การเสรมิสร้างการเรยีนรู้และประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ

การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนญู และองค์กรตามรัฐธรรมนญูแก่ประชาชน 
ในระดบัจงัหวดั ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
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การสมัมนาศาลรฐัธรรมนญูพบสือ่มวลชน 
ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว ่างวันท่ี  
๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

การสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่  
๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาพกจิกรรม
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วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๗ เข้าศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนกัศกึษาภาควชิารัฐศาสตร์ สาขาวชิาเอกการปกครอง มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกจิกรรม
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วนัที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนกัศึกษาระดับปริญญาโท คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกจิกรรม
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วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษา 
ดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ศึกษา
เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้พิพากษา
และข้าราชการในศาลอุทธรณ์ภาค ๙  
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกจิกรรม
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วนัที ่๙ กันยายน ๒๕๕๔ บรรณารกัษ์และนกัวิชาการคอมพวิเตอร์จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
และบรรณารักษ์จากหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๘ และเจ้าหน้าที่  
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกจิกรรม
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ภาพกจิกรรม
การเสรมิสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Siegfried Broß อาจารย์มหาวิทยาลัย Albert-Ludwigs และ 
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
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ภาพกจิกรรม

นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับ H.Sunardi Ayub, SH  
รองประธานคณะกรรมาธกิารกฎหมาย สภาผูแ้ทนราษฎรอนิโดนเีซียและคณะ เมือ่วนัจันทร์ท่ี ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๔
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นายเฉลมิพล เอกอรุ ุตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ให้การต้อนรับผู้อ�านวยการฝ่ายต่างประเทศของศาลรัฐธรรมนญู
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธกิารส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู ให้การต้อนรบั นายเคลาส์ เพเทอร์ ฮลิล์ (Clauspeter  
Hill) ผู้แทนองค์กรมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพกจิกรรม
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ภาพกจิกรรม

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
พร ้อมด ้ วยตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ 
ข ้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายจอง แฮ-มุน  
(H.E. Mr. Chung Hae-moon) เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย  
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

นายจ รัญ ภักดี ธนากุ ล  ตุ ลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ให ้การต ้อนรับคณะ 
ผู ้ พิพากษาศาลของสาธารณรัฐภูฏาน  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
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นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ 
ฯพณฯ นายอิม แจ-ฮง (H.E. Mr. Lim Jae-hong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ 
ฯพณฯ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล (H.E. Mr. Javier Becker Marshall) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจ�าประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ภาพกจิกรรม
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ภาพกจิกรรม
การเสรมิสร้างความร่วมมอืกับองค์กรต่างประเทศ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญโลก และศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลและสาธารณรัฐโปรตุเกส เมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๔
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นายชชั ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนญู นายเฉลมิพล เอกอรุ ุนายจรญั ภกัดีธนากลุ นายนรุกัษ์ มาประณตี และ 
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาชิกของสมาคม 
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ร่วมกับประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า 
แห่งเอเชียและประธานศาลรฐัธรรมนญูสาธารณรฐัเกาหล ีและกรรมการบรหิารสมาคมศาลรฐัธรรมนญูและสถาบนั
เทยีบเท่าแห่งเอเชยีและผูน้�าของศาลรัฐธรรมนญูและสถาบนัเทยีบเท่าแห่งเอเชีย เมือ่วันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ภาพกจิกรรม
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ภาพกจิกรรม

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาต ิเรือ่ง “รัฐประชาธปิไตยทางรัฐธรรมนญู” ในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ของศาลรฐัธรรมนูญสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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รายงานของผู้สอบบัญช ี
และงบการเงนิ๔ส่	ว	น	ที่





รายงานของผู้สอบบัญชแีละรายงานการเงนิ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

และ ๒๕๕๓
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คณะท�างานจัดท�า 

“รายงานประจ�าปีศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปี ๒๕๕๔”

ที่ปรึกษา

๑. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒. นายสนิท จรอนันต์ ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะท�างาน

๑. นายปัญญา อุดชาชน รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒. นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓. นายสาโรช โชติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

๔. นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

๕. นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๖. นายนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธ�ารง รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

๗. นายชวลิต ศรีโฉมงาม รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๕

๘. นายชาญฉกรรจ์ วีระขจร ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

๙. นายมนตรี กนกวารี ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ 

 รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญ

๑๐. นายบุญเสริม นาคสาร รักษาการแทน ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหาร

๑๑. นางพรพิมล นิลทจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ รักษาราชการในต�าแหน่ง 

 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

๑๒. นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ รักษาราชการในต�าแหน่ง 

 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

๑๓. นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ รักษาราชการในต�าแหน่ง 

 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

๑๔. นางสาวนฤมล รัตนทากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗

๑๕. นางสาวณัฐชนก ลิกขะไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗

๑๖. นางขมาภรณ์ บุญคุ้มฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๒๒
www.constitutionalcourt.or.th

ศาลรัฐธรรมนูญ
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF THAILAND
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