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รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

ศาลรัฐธรรมนูญ





 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญ
ทําหนาที่คุมครองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  และปฏิบัติภารกิจตามปณิธานของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่วา  “ยึดหลักนิติธรรม  คํ้าจุนประชาธิปไตย  หวงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” 

 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่เปนอิสระ  มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ  มีภารกิจหลักในการสนับสนุน
การดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ  และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ในทุกๆ ดาน  โดยการศึกษา 
วิเคราะห รวบรวมคําสั่ง  และคําวินิจฉัยตางๆ  ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการวิจัยและเผยแพรกิจการตางๆ  ของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔  บัญญัติใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดทํารายงานประจําป
ของศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการและตรวจสอบรับรองบัญชี  และการเงิน
ทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ใหสภาผูแทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี  ทราบ

 รายงานประจําป ๒๕๕๖  ศาลรัฐธรรมนูญ  ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร
ผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบและนําไปใชประโยชนตอไป

                                                           ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

คำานำา



สารบัญ

เรื่อง หน้า

คํานํา           

ตราสัญลักษณและความหมาย        ๖

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ        ๗ – ๘

ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ            ๙ – ๑๔

สวนที่ ๑ โครงสร้างและอำานาจหน้าที ่      

     ๑. ศาลรัฐธรรมนูญ         ๑๕ – ๔๓

  ๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๒ อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

  ๑.๔ แผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

      ๒. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ        ๔๔ - ๔๗

  ๒.๑ อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๒ พันธกิจของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๓ โครงสรางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สวนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
     ๑. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร      ๕๑ – ๖๔

        ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางองคกรและบุคลากรใหมีความเขมแข็ง

              มีจริยธรรมและคุณธรรม  

        ยุทธศาสตรที่ ๒ : การประชาสัมพันธเชิงรุก          

        ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมเครือขายดานการพัฒนาประชาธิปไตย       

        ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย        

        ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนาและทันสมัย

      ๒. ผลการปฏิบัติราชการดานคดี    

                    ๒.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดีตามหลักนิติธรรม       ๖๗ – ๗๗

        ๒.๑.๑ บทบาทดานการพิทักษรัฐธรรมนูญ

        ๒.๑.๒ บทบาทดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน



๒.๑.๓ บทบาทการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราราง

 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

        ๒.๑.๔ บทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี

                           ๒.๑.๕ บทบาทเกี่ยวกับการดําเนินงานของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

  ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ๒.๒ จํานวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ      ๗๗ - ๘๐

        ๒.๒.๑ คดีที่คางพิจารณายกมาจากป ๒๕๕๕

        ๒.๒.๒ คดีที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางป ๒๕๕๖

        ๒.๒.๓ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเสร็จ ในป ๒๕๕๖

        ๒.๒.๔ เรื่องรองเรียนที่ยื่นเขามาในป ๒๕๕๖

        ๒.๒.๕ ตารางจําแนกประเภทเรื่องพิจารณาตามองคกรหรือบุคคลที่สงเรื่อง

                 ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ป ๒๕๕๖

        ๒.๒.๖ ตารางจําแนกประเภทเรื่องที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

       ป ๒๕๕๖

        ๒.๒.๗ ตารางจําแนกประเภทคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๖ ตาม  

       รัฐธรรมนูญ

        ๒.๒.๘ ตารางจําแนกคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๖ ตามรัฐธรรมนูญ

  ๒.๓ สรุปยอคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ      ๘๑ – ๑๐๖

สวนที่ ๓ การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำาคัญของประเทศ        

       ๑. การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสําคัญของประเทศ ๑๐๗ - ๑๑๒

       ๒. ภาพกิจกรรม       ๑๑๓ - ๑๒๗

สวนที่ ๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน    ๑๒๙ – ๑๔๓

         



๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ตราสัญลักษณ

ลักษณะของตราสัญลักษณ
เปนดวงตรารูปกลมมีขอบสองชั้น

องคประกอบของสัญลักษณ
วงกลมชั้นใน ตรงกลางมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประดิษฐานอยูบนพานสองชั้น           

  เบื้องบนมีพระดุลพาห (ซึ่งหมายถึงความสุจริตยุติธรรม และความเฉลียวฉลาด

   หลักแหลมในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ) สถิตอยู เบื ้องลางมีชอชัยพฤกษ 

  (ซึ่งหมายถึงการบรรลุผลสำาเร็จอันประกอบด้วยเกียรติศักดิ์) รองรับ และมีลายกนก

  ก้านขดประกอบอยูสองข้าง 

วงกลมชั้นนอก ใต้ชอชัยพฤกษของวงกลมชั้นใน เปนอักษรข้อความวา “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

  และคั่นด้วยดอกประจำายามหัวท้าย

  

สี
สีแดงชาด ใช้เปนสีพื้น หมายถึง อำานาจอันชอบธรรมภายในพระปรมาภิไธย

  พระมหากษัตริยาธิราช อันทรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและทศพิธราชธรรม

  จริยา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

สีทอง  ใช้เปนสีสำาหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความรุงเรือง มีศักดิ์ศรี 

  สงางามสูงสง 

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ หน้า ๑



๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต  สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(ดํารงตําแหนง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๑  สิงหาคม ๒๕๕๖)

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตั้งแตวันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖)

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตั้งแตวันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖)

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ  ไตรมาศ

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสมฤทธิ์  ไชยวงค

รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายพิมล  ธรรมพิทักษพงษ

รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา  อุดชาชน

ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ



๑๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นายนภดล  ช. สรพงษ

นายสาโรช  โชติพันธุ

นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน

นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย

นายสิทธิพร  เศาภายน

นายมนตรี  กนกวารี

นายกมล  โสตถิโภคา



๑๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

นายธีรพงษ ธิติธางกูร

นางวิภาวรรณ หะวานนท

นายสุทธิรักษ ทรงศิวิไล

นางจริยา อัศวรักษ 

นางสาววราภรณ อมราพิทักษ



๑๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางฉัตรแก้ว  เลิศไพฑูรย

ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายชาญฉกรรจ  วีระขจร
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และประชาสัมพันธ

นายบุญเสริม  นาคสาร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร

นายนนทนิพัทธ  โพธิ์เดชธำารง

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

นายมนตรี  กนกวารี
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา



๑๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางนันทนภัส ปญญวานันท

ผูอํานวยการสํานักคดี ๑

นายชวลิต ศรีโฉมงาม

ผูอํานวยการสํานักคดี ๕

นางสาววนิดา  ไชยชเนตรตี

ผูอํานวยการสํานักคดี ๓

นายสำาราญ นาบุตร

ผูอํานวยการสํานักคดี ๒

นายกาญจน วรกุล

ผูอํานวยการสํานักคดี ๔



ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นางอัจฉรียา อนันตพงศ

ผูอํานวยการกลุมงานผูเชี่ยวชาญ

นางจินตนาพร  คงธเนศ

ผูอํานวยการกลุมงานตรวจสอบภายใน



โครงสร้างและอำานาจหน้าที่

สวนที่ 
๑





๑๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติ
ใหมีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเปน
องคกรศาล ตอมาเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธ ศักราช ๒๕๔๐ สิ้ นสุ ดลง โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และไดมีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมอีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิหศาลรฐัธรรมนญูประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน  รวมเปน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
  ๑.๑.๑ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๑) ผูพิ้พากษาในศาลฎกีา  ซ่ึงไดรับเลือกโดยท่ีประชมุใหญศาลฎกีาโดยวธิลีงคะแนนลบั
จํานวน ๓ คน
 (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได รับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน ๒ คน
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
อยางแทจริง จํานวน ๒ คน
 (๔) ผู ้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  หรือสังคมศาสตรอื่น 
ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง จํานวน ๒ คน
 ในกรณีท่ีไม มีผู  พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได รับเลือกเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 
เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามของการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามทีรั่ฐธรรมนญูกาํหนดไวในมาตรา ๒๐๕ และมคีวามรู ความเชีย่วชาญ ทางด านนิติศาสตร  ที่ เหมาะสม
จะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรฐัธรรมนญูตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี



๑๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๖ 
 

พระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

  ๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  

 
      -  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๙ คน ประชุมและคัดเลอืกกันเองใหคนหน่ึง 
     เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
           - ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
     และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
           - ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดํารงตาํแหนง ๙ ปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งและดาํรงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
   - คณะกรรมการสรรหาจาํนวน ๕ คน ประกอบดวย 
     ๑. ประธานศาลฎีกา 
     ๒. ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
     ๓. ประธานสภาผูแทนราษฎร 
     ๔. ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
     ๕. ประธานองคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน 

ประธานวุฒิสภา 
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ัง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

ท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
เลือกผูพิพากษาศาลฎีกา 

จํานวน ๓ คน 

ท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

จํานวน ๒ คน 

วุฒิสภามมีติใหความเห็นชอบ 
บุคคลผูไดรับการคัดเลือก 

คณะกรรมการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   

ทําหนาท่ีสรรหาและคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร  

จํานวน ๒ คน และ
ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร   

รัฐประศาสนศาสตร   
หรือสังคมศาสตรอ่ืน   

จํานวน ๒ คน 

 

วุฒิสภารับทราบ 

พระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ*

ประธานวุฒิสภา

นำาความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ

บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก
วุฒิสภารับทราบ

ที่ประชุมใหญศาลฎีกา

เลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา

จำานวน ๓ คน

ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จำานวน ๒ คน

คณะกรรมการสรรหา**
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร  

จำานวน ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร  

รัฐประศาสนศาสตร  
หรือสังคมศาสตรอื่น  

จำานวน ๒ คน



๑๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๗ 
 

 ๑.๒ อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ  

และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ดังนี้ 

    ๑.๒.๑ การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายและรางขอบังคับการ

ประชุมของฝายนิติบัญญัติกอนท่ีจะประกาศใชบังคับมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

   ๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔๑)   

                              รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเก่ียวกับ 

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวแตกตางจาก

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ ท่ัวไป คือ กอนท่ีจะนําราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล าทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย 

ทรงลงพระปรมาภไิธย รัฐธรรมนูญกําหนดเปนบทบังคับวาตองสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

นั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอน  

                              พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับ คือ 

  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิก                 

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

  (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

  (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

  (๕) พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนูญว าด ว ยวิ ธี พิ จารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี พิจารณาคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

  (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

  (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  

 

 

 

 ๑.๒.๑ การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายและรางข้อบังคับ

การประชุมของฝายนิติบัญญัติกอนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ

(มาตรา ๑๔๑)

๑.๒  อำานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ



๒๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ 
(มาตรา ๑๕๔)  
  รางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรี
จะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย  ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือร าง
พระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาลงมติยืนยันและกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถา 
  (๑) สมาชิกสภาผู  แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไมน อยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ของทั้งสองสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีข้อความขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการ
ตรากฎหมายไม ถูกต ้องตามบทบัญญัติแห งรัฐธรรมนูญนี้ ให  เสนอความเห็นต อประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับ
ความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไมชักชา 
  (๒) นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ตอรัฐธรรมนูญนี้  หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกต้องตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้  หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญ  ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปทั้งฉบับ 

 ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้แตไมเปนสาระสําคัญ ใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป สวนราง
พระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใชบังคับได
 ๓) การพจิารณาวนิจิฉยัรางข้อบังคับการประชุมของฝายนิติบัญญัติไมให้ขัดหรือ
แย้งตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)         
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํ านาจพิจารณาวินิจ ฉัยความชอบด วยรัฐธรรมนูญ
ของรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา ซึ่งสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ไดใหความเห็นชอบแลว
แตยังมิได ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว ามีข อความขัดหรือแยงต อรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึน
โดยไม  ถู กต  อ งตามบทบัญญัติ แห  ง รั ฐธรรมนูญห รือ ไม   โดย ผู  มี สิทธิ เข  าชื่ อ เสนอได  แก 
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของแตละสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของทั้งสองสภา  
 



๒๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ๔) การพิจารณาวนิจิฉยัรางพระราชบัญญตัวิามหีลกัการอยางเดยีวกนัหรอืคล้ายกนั
กบัหลกัการของรางพระราชบญัญติัทีต้่องยับยัง้ไว้หรือไม (มาตรา ๑๔๙)  
   รัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติวาตองเริ่มตนเสนอให
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบแลวจึงเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น
ตอไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ อยางไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวย
กับสภาผู แทนราษฎรถือวาวุฒิสภาไดยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอนและตองสงกลับคืนให
สภาผูแทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัตินั้น แตสภาผูแทนราษฎรไมเห็น
ดวยกับการแกไข และตอมาไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณาแลว แตสภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบดวยกับรางของคณะกรรมาธิการรวมกัน ในกรณีเชนนี้ถือวามีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
นั้นไวกอน และระหวางท่ีมีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ สภาผู แทนราษฎรจะยกขึ้น
พิจารณาใหมไดตอเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันไดลวงพนไปแลว (เวนแตจะเปนรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงิน ซึ่งสภาผูแทนราษฎรอาจยกข้ึนพิจารณาใหมไดทันที) ดังนั้น ในระหวางที่มีการยับยั้ง
รางพระราชบัญญัติไวน้ี รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ หามมิใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ทีต่องยบัยัง้ไว
  ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
สงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญตัทิีต่องยบัยัง้ไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาสงรางพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตอง ยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอนัตกไป
 ๑.๒.๒ การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศ
ใช้บงัคบัแล้ว
 กรณีท่ีพระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการควบคุมกฎหมายที่
รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยกําหนดใหมีชองทางการเสนอให
ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัได ๔ กรณ ีคอื 
 ๑) การพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแกคดี
ขดัหรือแย้งตอรฐัธรรมนูญหรอืไม (มาตรา ๒๑๑)            
 การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาล
จะใชบังคับแกคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ตองเปนกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลกอน ไมวาจะเกิดขึ้น
ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น และไมวาคดีจะอยูระหวางการพิจารณาใน
ชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคูความ  (โจทก-จําเลย หรือผูฟอง-ผูถูกฟอง)  ในคดีนั้นโตแยงวา



๒๒
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๒๐ 
 

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมีคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (ในกรณีนี้ศาลสามารถ

พิจารณาตอไปไดแตตองรอการพิพากษาคดีไว เปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ)                            
                          บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี้ 

หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซ่ึงตราข้ึนโดยองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา 

หรือกฎหมายท่ีใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ    

๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ตามท่ีผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ (มาตรา ๒๔๕) 

                           การควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดินเปน

ผูเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๕ ไมจําเปนตองเปนคดี 

ในศาลกอนเหมือนกับกรณีตาม ๑) การเสนอเรื่องเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดย

ผูตรวจการแผนดิน โดยหลักการแลวเปนกรณีท่ีมีผูรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินกอน เวนแตเปน

กรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบธรรมดวย

รัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดโดยไม

จําเปนตองมีการรองเรียน 

                            สํ าหรั บบทบัญญั ติ แห ง กฎหมาย ท่ี ผู ต รว จการแผนดิ นจะ เสนอ ให             

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเดียวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายตาม ๑) ซ่ึงหมายถึง 

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซ่ึงตราข้ึนโดยองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมาย

ท่ีใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ    

 ๓) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง

กฎหมายตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ (มาตรา ๒๕๗) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีเสนอเรื่องพรอมดวย

ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด

กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ท่ีบัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได ท้ังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

สํ า ห รั บบทบัญญั ติ แห ง กฎหมาย ท่ี คณะกร รมกา รสิ ท ธิ มนุ ษ ยช น                   

แหงชาติจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเชนเดียวกับท่ีไดกลาวมาแลวตาม           

(มาตรา  ๒๔๕)

(มาตรา  ๒๕๗)



๒๓
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๒๑ 
 

๑) และ ๒) กลาวคือเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซ่ึงตราข้ึนโดยองคกรท่ีใชอํานาจ 

นิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายท่ีใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ  

  ๔) การพิจารณาวินิจฉัยคํารองของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ เพ่ือมี 

คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๒)   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญ 

ฉบับแรกท่ีบัญญัติใหบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอง 

ตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว สําหรับรายละเอียด

เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการยื่นคํารองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อยางไรก็ดี ในระหวางท่ียังไมไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใชบั งคับ รัฐธรรมนูญได กําหนดบทเฉพาะกาลให              

ศาลรัฐธรรมนูญออกเปนขอกําหนดเก่ียวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได  

วิ ธี พิจารณาของศาลรั ฐธรรมนูญในปจจุบันเปนไปตาม “ขอกําหนด                

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ซ่ึงตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๑  

และขอ ๒๒ กําหนดวา  

 “ขอ ๒๑ บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิ

ยื่นคํารองตอศาลเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

 การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว  

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

 “ขอ ๒๒ การยื่นคํารองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดําเนินการตาม

ขอ ๑๘ แลว ใหระบุเหตุท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลวดวย”   

  ผู ท่ีจะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้  ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  ดังนี้ 

  (๑) ตองเปนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอัน

สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

  (๒) บุคคลนั้นตองยื่น คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเ พ่ือมีคําวินิจ ฉัยว า  

บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ 

  (๓) ตองเปนกรณีท่ีบุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว 

 การใชสิทธิของบุคคลในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตองเปนกรณีท่ีไม

อาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว หมายความวา หากบุคคลใดสามารถใชสิทธิทางศาลตาม ๑) หรือ

สามารถใชสิทธิโดยการรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินตาม ๒) หรือสามารถใชสิทธิโดยการรองเรียน

(มาตรา  ๒๑๒)



๒๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๒ 
 

ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม ๓) ได บุคคลนั้นจะตองใชสิทธิตามชองทางนั้นกอน  

เม่ือไมสามารถใชสิทธิตามชองทางนั้นไดแลว จึงจะมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ  

 ๑.๒.๓ การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของเง่ือนไขการตราพระราชกําหนด  

(มาตรา ๑๘๔)   

 การตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญได

กําหนดเง่ือนไขไว  ดังนี้ 

  ๑ )ตรา ข้ึน เ พ่ือประโยชน ใน อัน ท่ีจะรั กษาความปลอดภัยของประเทศ           

ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  

  ๒) การตราพระราชกําหนดตาม ๑) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปน

กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

  เม่ือพระราชกําหนดมีผลใชบังคับแลว คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราชกําหนด

นั้นตอรัฐสภา เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นตอไป และในระหวางท่ี

สภาผูแทนราษฎรหรอืวุฒิสภายังไมไดอนุมัติพระราชกําหนดนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อ

เสนอความเห็นตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามเง่ือนไข  

๑) หรือ ๒) และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  

 ๑.๒.๔ การวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทํา

การใดเพ่ือใหตนมีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย หรือไม (มาตรา ๑๖๘)  

 รัฐธรรมนูญกําหนดมาตรการเ พ่ือตรวจสอบกระบวนการพิจารณาร า ง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ

รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย วามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการ

ใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภาเสนอความเห็นตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะทําให

การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

 ๑.๒.๕ การวินิจฉัยปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนญู (มาตรา ๒๑๔) 

(มาตรา  ๑๘๔)

(มาตรา  ๑๖๘)

(มาตรา  ๒๑๔)



๒๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๓ 
 

                      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให “องคกรตาม

รัฐธรรมนูญ” มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องคกร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 

 ๒) องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องคกร คือ องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีท่ีจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยไดนั้น ตองเปนปญหาความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ และตองเปนความขัดแยงระหวางองคกรตางๆ ตั้งแตสององคกรข้ึนไปเทานั้น  

มิใชกรณีการมีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรใดองคกรหนึ่ งว ามี อํานาจกระทําการ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม 

 ๑.๒.๖ การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณาอุทธรณของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพ 
ในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 ๑) การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองวาขัดตอสถานะและการปฏิบัติ
หนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไม (มาตรา ๖๕) 
     สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรค
การเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองวาขัดตอ
สถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม อันเปนการคุมครอง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนสมาชิกของพรรคการเมืองซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูแทนปวงชน 
ชาวไทยเพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทยเหนือประโยชนของพรรคการเมืองท่ีตนสังกัดอยู  
     สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแยง
กับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือไมนั้น เปนการคุมครองสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนโดยท่ัวไป ท้ังนี้เนื่องจากพรรค
การเมืองเปนสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การดําเนิน
กิจการของพรรคการเมือง หรือการกําหนดขอบังคับของพรรคการเมืองจึงตองไมขัดหรือแยงกับ
หลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒) การพิจารณาอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองมีมติให
พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา ๑๐๖ (๗)) 
                            สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีถูกพรรคการเมืองมีมติใหพนจากการเปนสมาชิก

ของพรรคการเมือง (ซ่ึงมีผลใหตองสิ้นสุดการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย) มีสิทธิอุทธรณตอ 

(มาตรา  ๖๕)

(มาตรา ๑๐๖ (๗))



๒๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดคานวามติของพรรคการเมืองดังกลาวขัดหรือแยงตอสถานะและการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงถือวาเปนการคุมครอง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย 
 ๓) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพ
ในทางการเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) 
  ผูท่ีทราบวาบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระทําการเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําเชนวานั้น หรืออาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว 
  การใชสิทธิตอศาลรัฐธรรมนูญของผูที่ทราบการกระทําดังกลาวขางตนนั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีวินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วางหลักการวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง 
เปนบทบัญญัติท่ีใหสิทธิแกผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง มีสิทธิใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเรื่องให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทําดังกลาว โดยอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียง
แตมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น หาไดตัดสิทธิ
ของผูรองที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม 
  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๓๗ ไดกําหนดมาตรการเพื่อปกปองคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ตลอดจนหวัหนาพรรคการเมืองหรอืกรรมการบริหารของพรรคการเมอืงทีม่สีวนรูเหน็หรือปลอยปละละเลย 
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู แทนราษฎรและการได มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  และให ถือว าบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นกระทําการเ พ่ือให  ได มาซึ่ งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
 ๑.๒.๗ การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ
การเลือกตั้ง
   ๑) การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
(มาตรา ๙๑)



๒๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจวินิจฉัย กรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง
ดังตอไปนี้ (มาตรา ๑๐๖)
 (๑) ลาออก 
 (๒) ขาดคุณสมบัติของผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 
(มาตรา ๑๐๑)  
 (๓) มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(มาตรา ๑๐๒)
 (๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖)
 (๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเปน
สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองน้ัน ใหพนจากการเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือ
พรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามอุทธรณ 
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดงักลาวมลีกัษณะตามอทุธรณ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูนัน้อาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมอืงอืน่ได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
 (๖) ขาดจากการเป นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมอืงอ่ืนไดภายในหกสบิวนันับแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีาํส่ัง ในกรณเีชนนีใ้หถอืวาสิน้สดุสมาชิก
ภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น  
 (๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร  
 (๘) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เว นแตเปน
การรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอำานาจวินิจฉัยกรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังตอไปนี้ 
(มาตรา ๑๑๙)
 (๑) ลาออก 
 (๒) ขาดคุณสมบัติห รือมี ลักษณะต องห  ามของ ผู  มี สิทธิ สมัคร รับ เ ลือก ต้ั ง
หรือมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๕)



๒๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๖ 
 

 (๓) เปนรัฐมนตรี เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืน หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ในองค กร อิ สระตามรั ฐธรรมนูญ  หรื อกระ ทํ าการ อัน เป นการ ขั ด กั นแห งผลประโยชน  

(มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖) 

 (๔) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม 

ท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา  

 (๕) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน

การรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุ โทษ หรือความผิด 

ฐานหม่ินประมาท   

 ในกรณีมีเหตุดังกลาวขางตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ

ประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองสงคํารองนี้ ไปยัง 

ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม หรือในกรณีท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด

คนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกลาว ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิก และให

ประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 

 ๒) การวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงหรือไม (มาตรา ๑๘๒)   

                            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญ 

มีอํานาจวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว กรณีมีเหตุดังตอไปนี้  

 (๑) ลาออก  

 (๒) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไม ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการ

ลงโทษ เวนแตเปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท  

 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

(มาตรา ๑๗๔)   

 (๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือกระทําการตองหาม
ในการเปนหุนสวน หรือผูถือหุน หรือคงไวซ่ึงความเปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 
(มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙)    
 (๕) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดป (มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่) 

 ในกรณีมีเหตุดังกลาวขางตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม และ
ใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยหรือหาก



๒๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๗ 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีเหตุดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 
  ๓) การวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไม 
(มาตรา ๒๓๓)                 
                            สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน  
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา มีสิทธ ิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม  หรือกระทําการอันตองหามตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดตามมาตรา ๒๓๐ และใหประธาน
รัฐสภาสง คํารองนั้น ไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวัน ท่ีไดรับคํารอง เ พ่ือให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม หรือการกระทําอันตองหามของ
กรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเปนเหตุใหตองพนจากตําแหนงมีดังนี้ 
 (๑) ตองมีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ  
 (๒) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
 (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕)  
และ (๖)  
 (๔) ตองไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ  
 (๕) ตองไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 (๖) ตองไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ  
 (๗) ตองไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจ
โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด  
 (๘) ตองไมประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด  
 ๑.๒.๘ การวินิจฉัยวาหนังสือสัญญาใดตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนหรือไม 
(มาตรา ๑๙๐) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก 

ท่ีบัญญัติใหอํานาจกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดท่ีฝาย

บริหารทําความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบ 

ของรัฐสภากอนหรือไม หนังสือสัญญาดังกลาวไดแก  

 ๑) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 
 ๒) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิ

อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  

(มาตรา ๒๓๓)

(มาตรา ๑๙๐)
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่บัญญัติใหอํานาจกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาวาหนังสือสัญญาใดที่
ฝายบริหารทําความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภากอนหรือไม หนังสือสัญญาดังกลาวไดแก 
 ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 ๒) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 



๓๑
รายงานประจําป ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๙ 
 

  ๓) การวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําใดๆ อันเปนการฝาฝน

นโยบายพรรคการเ มืองหรือขอบังคับพรรคการเ มือง หรือให หัวหนาพรรคการเ มือง 

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท้ังคณะหรือบางคนออกจากตําแหนง (มาตรา ๓๑) 

เม่ือปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดใหพรรคการเมืองกระทําการใดๆ ฝาฝนนโยบายพรรค

การเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมือง นายทะเบียนมีอํานาจเตือนเปนหนังสือใหหัวหนาพรรค

การเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือ

จัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด   

ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือ

จัดการแกไขการกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท้ัง

คณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได   

   ๔) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑)   

                            พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน  

ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีท่ีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดท่ี 

นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา   

 (๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ท่ัวไปสองครั้งติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน 

 (๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป 

 (๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใด

ทางการเมือง เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย 

 เม่ือปรากฏตอนายทะเบียนหรือเม่ือมีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนวามีเหตุ

ดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกับพรรค

การเมืองใดจริง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง 

 ในกรณีท่ีหัวหนาพรรคการเมืองท่ีถูกประกาศวาสิ้นสภาพ เห็นวาการประกาศ

ของนายทะเบียนไม เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(มาตรา  ๓๑)

(มาตรา  ๙๑)

  ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับ
หรอืจัดการแกไขการกระทาํดังกลาว หรอืใหหวัหนาพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง
ทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได  



๓๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๙ 
 

  ๓) การวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําใดๆ อันเปนการฝาฝน

นโยบายพรรคการเ มืองหรือขอบังคับพรรคการเ มือง หรือให หัวหนาพรรคการเ มือง 

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท้ังคณะหรือบางคนออกจากตําแหนง (มาตรา ๓๑) 

เม่ือปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดใหพรรคการเมืองกระทําการใดๆ ฝาฝนนโยบายพรรค

การเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมือง นายทะเบียนมีอํานาจเตือนเปนหนังสือใหหัวหนาพรรค

การเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือ

จัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด   

ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือ

จัดการแกไขการกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองท้ัง

คณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได   

   ๔) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการส้ินสภาพความเปนพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑)   

                            พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน  

ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีท่ีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดท่ี 

นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา   

 (๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ท่ัวไปสองครั้งติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน 

 (๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป 

 (๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใด

ทางการเมือง เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย 

 เม่ือปรากฏตอนายทะเบียนหรือเม่ือมีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนวามีเหตุ

ดังกลาว ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกับพรรค

การเมืองใดจริง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง 

 ในกรณีท่ีหัวหนาพรรคการเมืองท่ีถูกประกาศวาสิ้นสภาพ เห็นวาการประกาศ

ของนายทะเบียนไม เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(มาตรา  ๓๑)

(มาตรา  ๙๑)

  ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับ
หรอืจัดการแกไขการกระทาํดังกลาว หรอืใหหวัหนาพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง
ทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได  



๓๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๐ 
 

พ. ศ. ๒๕๕๐ หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นคํารองตอ                

ศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งเลิกการประกาศได   

 ๕) การวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)   

                            การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัต ิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ และกรณีเ ก่ียวกับการกระทําของ 

พรรคการเมืองท่ีมีผลกระทบตอการปกครองหรือความม่ันคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔   

เหตุของการยุบพรรคการเมือง กรณีการบริหารจัดการของพรรคการเมือง                

ตามมาตรา ๙๓ มีดังนี้   

(๑) กรณีท่ีพรรคการเมืองมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง แตพรรค

การเมืองนั้นยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู   

(๒) กรณีท่ีพรรคการเมืองใดไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค

การเมืองในรอบปปฏิทินท่ีผานมาแจงใหนายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง)   

(๓) กรณีท่ีพรรคการเมืองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรค

การเมืองใหถูกตองตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)  

เ ม่ือปรากฏตอนายทะเบียนว าพรรคการเมืองใดมี เหตุดั งกล าว  ให 

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบ

หาวันนับแตวันท่ีความปรากฏตอนายทะเบียน เม่ือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาว

เกิดข้ึนกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น 

เหตุของการยุบพรรคการเมือง  กรณีการกระทําของพรรคการเมือง 
มีผลกระทบตอการปกครองและความม่ันคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้  
 (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 
ซ่ึ ง มิ ได เปนไปตามวิ ถีทาง ท่ี บัญญัติ ไว ในรั ฐธรรมนูญ หรือกระทําการตาม ท่ีรั ฐธรรมนูญ 
ใหถือวาเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจโดยวิธีการดังกลาว 
 (๒) กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ               
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ซ่ึง มีผลทําใหการเลือกตั้ ง มิได เปนไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม 
 (๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
 (๔) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐท้ังภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร  หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 
 (๕) กระทําการฝาฝนโดยรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปนสมาชิกหรือดํารง

(มาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๙๔)

  เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุดังกลาว ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
กับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น



๓๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๑ 
 

ตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนของพรรค
การเมือง (มาตรา ๒๑) กระทําการฝาฝนโดยชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือใหไดรับเลือกตั้งหรือไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๔๓) กระทําการฝาฝนโดยรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 
อันอาจคํานวณเปนเงินได โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัย
วามีแหลงท่ีมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) กระทําการฝาฝนโดยรับบริจาคจากผูใดเพ่ือ
กระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร   
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผนดินหรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศ (มาตรา ๖๖) กระทําการฝาฝนโดยรับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรค
การเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติหามไว หรือตามท่ีกําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(มาตรา ๖๙) กระทําการฝาฝนโดยสมคบ รูเห็นเปนใจ หรือสนับสนุนใหบุคคลใดดําเนินการใด 
เพ่ือใหบุคคลอ่ืนหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อหรือเขาใจวาพรรคการเมืองอ่ืนหรือบุคคลใด
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  
โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔) 
 เม่ือปรากฏตอนายทะเบียน หรือเม่ือนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการ             
บริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ให
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน 
เม่ืออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่นคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว 
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมี
ผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน 
แลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหา
ขอยุติ เ ก่ียวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแตงตั้งคณะทํางาน  
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง 

 หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมือง 
ซ่ึงกระทําการตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แจงตออัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั ่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมือง 
ไวเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาของศาล 
                            ๖)การ วินิ จฉั ย เ พิกถอน สิทธิ เ ลื อกตั้ งของ หัวหน าพรรคการ เ มือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา ๙๘)   
                               ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอัน

เนื่องมาจากการฝาฝนหลักเกณฑการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุจาก

กรณีมีการกระทําท่ีมีผลกระทบตอการปกครองหรือความม่ันคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏ

หลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม          

(มาตรา  ๙๘)



๓๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๒ 
 

รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทํา

ดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง   

          ๑.๒.๑๐ การเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา 

                      อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เปนอํานาจ

หนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีประธานศาล

และประธานองค กรนั้นเปนผู รักษาการ และมาตรา ๑๔๒ (๓) บัญญัติใหศาลหรือองคกรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการจัดองคกรและรางพระราชบัญญัติ 

ท่ีประธานศาลหรือประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ 

 ๑.๒.๑๑ การเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

                        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา 

บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการในการพัฒนางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณไดโดยตรง หากเห็นวางบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ 

            ๑.๒.๑๒ การออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ    

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติ สํ านั กงานศาลรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ให 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล  

การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืนของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญก็ไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายดังกลาวใหอํานาจไว เชน ออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 

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

ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน  

             ๑.๒.๑๓ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย   

                            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) ประกอบ

มาตรา ๓๐๐ วรรคหา บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาได แตในระหวางท่ียังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเก่ียวกับวิธีพิจารณาและการทํา

คําวินิจฉัยได ดังนั้น ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหา ออกขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใชไปพลางกอน 
 



๓๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๓ 
 

 ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหก  

บัญญัติวา “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรคหา บัญญัติวา   

“ในระหว าง ท่ียั ง มิ ได มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยวิ ธี พิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเก่ียวกับวิธีพิจารณาและการทํา 

คําวินิจฉัยได แตท้ังนี้ ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้” 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดออก “ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา 

คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้นใชบังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก  

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) และไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ตอสภาผูแทนราษฎรมาแลวรวม ๒ ครั้ง ครั้งแรกเสนอเม่ือวันท่ี  

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยตองตกไปเพราะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีชุดใหมไมไดรองขอใหท่ีประชุมรัฐสภายกข้ึนพิจารณาตอไป ครั้งท่ีสองเสนอ

ตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือใหนายกรัฐมนตรี

พิจารณารับรองดวยเหตุท่ีเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน  

เนื่องจากรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

อยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดใชขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวตอไป  

โดยไดกําหนดข้ันตอนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

   ๑.๓.๑ การรับคํารอง   

                        คํารองท่ีจะยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําท่ีสุภาพ 

และอยางนอยตองมีรายการเก่ียวกับ  

 (๑) ชื่อและท่ีอยูของผูรอง 

 (๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเหตุในคํารอง 

 (๓) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมท้ังขอเท็จจริง หรือพฤติการณ 

ท่ีเก่ียวของ  

 (๔) คําขอท่ีระบุความประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใดพรอมท้ังเหตุผล

สนับสนุนโดยชัดแจง  

 (๕) ลงลายมือชื่อผูรอง แตในกรณีท่ีเปนการทําและยื่นหรือสงคํารองแทนผูอ่ืน 

ตองแนบใบมอบฉันทะใหทําการดังกลาวมาดวย  

 เม่ือมีการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแตงตั้ง             

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนตุลาการประจําคดี เวนแตกรณีการยื่นคํารอง

ขอใหพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภา



๓๖
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๓๔ 
 

ใหความเห็นชอบแลวตามขอกําหนดฯ ขอ ๑๗ (๕) และกรณีการยื่นคํารองขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม  และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของ

คณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ  หรือการกระทําดวยประการใดๆ ท่ี มีผลให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน

การใชงบประมาณรายจาย ตามขอกําหนดฯ ขอ ๑๗ (๙) หรือกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน  

ประธานศาลรั ฐ ธรรมนูญอาจไม แต งตั้ งตุ ลาการประจํ าคดี ก็ ได  (ข อกําหนดฯ ขอ  ๒๕)  

ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองตรวจและมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายใน

สามวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

 ๑.๓.๒ การพิจารณาคํารอง   
เม่ือตุลาการประจําคดีไดตรวจคํารองแลว มีความเห็นได ๒ กรณี ดังนี้  
- กรณีมีความเห็นวารับคํารอง ใหมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง)  
- กรณีท่ีมีความเห็นวาควรสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ใหตุลาการประจําคดี

เสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันมีความเห็น และหากศาลรัฐธรรมนูญ               
เห็นพองดวย ก็ใหจัดทําเปนคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๗ วรรคสอง) แตในกรณีท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นพองดวยกับความเห็นของตุลาการประจําคดี ก็ใหดําเนินการตามความเห็นของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๗ วรรคสาม) 

 ๑.๓.๓ การแจงผูรองและสงสําเนาคํารองใหแกผูถูกรอง   
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจําคดี แลวแตกรณี มีคําสั่งรับคํารอง 

ท่ีมีคูกรณีไวพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหสงสําเนาคํารองแกผูถูกรอง หรือมีคําสั่งแจงผูถูกรองมารับสําเนา
คํารองภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด และเมื่อผูถูกรองไดรับสําเนาคํารองแลว   
ใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง หรือภายในระยะเวลา 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ในกรณีที่ผูถูกรองไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวัน 
นับแตวันรับสําเนาคํารองหรือภายในระยะเวลาท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด หรือไมมารับสําเนาคํารอง
ภายในเวลาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
(ขอกําหนดฯ ขอ ๒๙) 

 ๑.๓.๔ การพิจารณาคดี   
“การพิจารณาคดี” ตามคํานิยามในขอกําหนดฯ ขอ ๔ หมายถึง การไตสวน 

หรือการประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย 
  ๑) การไตสวน หมายความวา การตรวจพยานหลักฐาน การนั่งพิจารณา หรือ 

การสืบพยาน (ขอกําหนดฯ ขอ ๔) โดยมีหลักการท่ีสําคัญดังนี้  
(๑) การพิจารณาคดีโดยเปดเผย หมายความวา การไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ 

ตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตเม่ือศาลเห็นเปนการสมควรเพ่ือรักษาความเรียบรอยในบริเวณท่ีทําการ
ศาล หรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจกําหนดบุคคลท่ีมีสิทธิอยูในหอง
พิจารณาได วันนัดไตสวนนั้น ศาลจะประกาศกําหนดและแจงใหคูกรณีทราบ พรอมท้ังปดประกาศไว  



๓๗
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๓๕ 
 

ณ ท่ีทําการศาล สําหรับประกาศกําหนดวันนัดไตสวนครั้งแรก ใหสงสําเนาประกาศแกคูกรณีไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันนัด (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๒) 
 (๒) การใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน 

- คูกรณีมีสิทธิอางตนเอง บุคคลและหลักฐานอ่ืนเปนพยานไดตามท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง
หรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตามท่ีศาลกําหนด ฝายใดอางพยานหลักฐานจะตองยื่นบัญชีระบุพยาน
พรอมแสดงเหตุผลความจําเปนในการอางพยานหลักฐาน และวิธีการไดมาซ่ึงพยานหลักฐานดังกลาว 
โดยอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนไดตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 
เห็นสมควร และพยานหลักฐานใดท่ีไมไดยื่นบัญชีระบุพยานไว คูกรณีไมอาจนําเขาสูการพิจารณาคดีได  
เวนแตศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๓) 
                                   - เ พ่ือใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม                   
ศาลรัฐธรรมนูญอาจกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได และตองแจงคูกรณีทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน และกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐานดังกลาวไมนอย
กวาเจ็ดวันใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยานตอศาลรัฐธรรมนูญ และหากคูกรณีจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิม 
เติมตองกระทํากอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น การยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมภายหลังการ
ตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากศาล โดยผูขอตองแสดงเหตุอัน
สมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเปนกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม  
(ขอกําหนดฯ ขอ ๓๔)  

- ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานใหคูกรณีนําพยานหลักฐานท้ังหมดยื่นตอ            
ศาลเพ่ือใหท้ังสองฝายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาว โดยศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ
ประจําคดีหรือตุลาการคนใดคนหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจะสอบถามคูกรณีถึงความเก่ียวของกับประเด็น
และความจําเปนท่ีตองสืบพยานหลักฐานท่ีอางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง
แลวจดบันทึกรายงานการพิจารณาคดีไว เม่ือเสร็จแลวศาลจะกําหนดวันนัดสืบพยาน และแจงให
คูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๕) 

- การไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ ใหคูกรณีซักถามเฉพาะประเด็นท่ีศาล
กําหนดและใหมีการสืบพยานหลักฐานท่ีคูกรณีไมรับกัน (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๖) ในการไตสวนของศาล  
หากศาลเห็นวาคดีใดมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงดการไต
สวนก็ได (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๗) การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ ใหศาลกําหนดและ
กระทําเทาท่ีจําเปน และใหศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญเอง โดยกอนทําการไตสวน
ใหศาลแจงใหพยานทราบถึงประเด็นและขอเท็จจริงท่ีจะทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนั้น
โดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามของศาล ท้ังนี้เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาต
ใหคูกรณีซักถามพยานเพ่ิมเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงท่ีศาลกําหนดไวก็ได โดยใหฝายท่ีอางพยาน
เปนผูซักถามกอน (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๘)   
 (๓) การใหโอกาสคูกรณีสืบพยานท่ีอยูนอกท่ีทําการศาล กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
อาจอนุญาตใหสืบพยานท่ีอยูนอกท่ีทําการศาลตามท่ีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายรองขอโดย
ระบบการประชุมทางวีดิทัศนได โดยใหฝายท่ีรองขอเปนผูดําเนินการเพ่ือจัดใหมีระบบดังกลาวและ
เปนผูเสียคาใชจายในการนี้ท้ังหมด (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๙) 

   - เพื่อให การพิจารณาคดีเป นไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญอาจกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได และตองแจงคูกรณีทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาสิบหาวนักอนวนันดัตรวจพยานหลกัฐาน และกอนวนันดัตรวจพยานหลกัฐานดงักลาวไมนอย
กวาเจด็วนัใหคูกรณยีืน่บญัชรีะบพุยานตอศาลรัฐธรรมนญู และหากคูกรณจีะยืน่บญัชรีะบพุยานเพ่ิมเติม
ตองกระทํากอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายหลังการตรวจ
พยานหลักฐานเสร็จสิ้นจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาล โดยผูขอตองแสดงเหตุอันสมควร
วาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเปนกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม  
(ขอกําหนดฯ ขอ ๓๔) 
   - ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานใหคูกรณีนําพยานหลักฐานท้ังหมดยื่นตอ            
ศาลเพื่อใหทั้งสองฝายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาว โดยศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ
ประจําคดีหรือตุลาการคนใดคนหน่ึงที่ไดรับมอบหมายจะสอบถามคูกรณีถึงความเก่ียวของกับประเด็น
และความจําเปนที่ตองสืบพยานหลักฐานที่อางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง
แลวจดบันทึกรายงานการพิจารณาคดีไว เมื่อเสร็จแลวศาลจะกําหนดวันนัดสืบพยาน และแจงให
คูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๕)
   - การไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ ใหคู กรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่
ศาลกาํหนดและใหมกีารสืบพยานหลกัฐานทีคู่กรณไีมรบักนั (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๖) ในการไตสวนของศาล  
หากศาลเห็นวาคดีใดมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงด
การไตสวนกไ็ด (ขอกาํหนดฯ ขอ ๓๗) การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชีย่วชาญ ใหศาลกาํหนดและกระทาํ
เทาที่จําเปน และใหศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญเอง โดยกอนทําการไตสวน
ใหศาลแจงใหพยานทราบถึงประเด็นและขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนั้น
โดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามของศาล ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาต
ใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงที่ศาลกําหนดไวก็ได โดยใหฝายที่อางพยาน
เปนผูซักถามกอน (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๘)  
 (๓) การใหโอกาสคูกรณีสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาล กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
อาจอนุญาตใหสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลตามที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายรองขอโดย
ระบบการประชุมทางวีดิทัศนได โดยใหฝายที่รองขอเปนผูดําเนินการเพื่อจัดใหมีระบบดังกลาวและเปน
ผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๙)



๓๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๖ 
 

(๔) การใหโอกาสคูกรณีรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี คูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายมีสิทธิรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี โดยใหกระทําได
ตามท่ีศาลเห็นสมควร การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีของคูกรณีตองทําเปนหนังสือ เวนแตศาล
เห็นสมควรใหกระทําดวยวาจา การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจา ใหผูรองเปนผูแถลงกอน
และใหผูถูกรองแถลงในลําดับถัดไป การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาของแตละฝาย ศาลจะ
ซักถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูแถลงในระหวางการแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได (ขอกําหนดฯ  
ขอ ๔๓) 

 

 ๒) การประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย  
                           - ในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยคูกรณี พยาน หรือ ผูเก่ียวของ
จะใหขอเท็จจริงหรือความเห็นแลวแตกรณีเปนหนังสือก็ได โดยตองไดรับอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญ 
(ขอกําหนดฯ ขอ ๔๔) 
                           - องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย   
ตองประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๔) 
  
 ๑.๓.๕  การทําคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง 

๑) องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย ตอง
ประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน ตุลาการซ่ึงไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด ยอมไมมีอํานาจใน
การทําคําวินิจฉัยคดีนั้น และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตมีบัญญัติเปน
อยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๔)  

๒) ตุลาการซ่ึงเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตน
เปนหนังสือ พรอมแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติ เม่ือการลงมติเสร็จสิ้น ใหตุลาการซ่ึงเปน
องคคณะจัดทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๔) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการพิจารณา 
เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๓) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการ
วินิจฉัยของตุลาการท่ีเปนองคคณะทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๔)  
    ๓) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหมีผลในวันอาน ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคํา
วินิจฉัยคํารองท่ีมีคูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝาย แลวแตกรณี ทราบนัดโดยชอบแลว
ไมมา ใหศาลบันทึกไวและใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นไดอานโดยชอบแลว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคําวินิจฉัยคํารองท่ีไมมีผูถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแกผูรองและ
ใหถือวาวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญลงมติซ่ึงเปนวันท่ีปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๕)  
    ๔) คําสั่งจําหนายคํารอง และคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา ตองประกอบดวยความ
เปนมาโดยยอของคํารอง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึน
อางอิง (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๖)  

 
 



แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ผู้ร้องยื่นคำาร้อง

ประธานศาลหรือตุลาการ
ที่ศาลมอบหมายทําการแตงตั้ง

ตุลาการประจําคดี

ตุลาการประจําคดีตรวจ
และมีคําสั่งภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

กรณีมีความเห็น
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีคําสั่ง
ไมรับไวพิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น
ไมรับไวพิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีคําสั่ง
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

ศาลไมเห็นพองดวย
และมีคําสั่งให

รับไวพิจารณาวินิจฉัย

นําคํารองเขาสูพิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน

นับแตมีความเห็น

ศาลเห็นพองดวย คดีมีผูถูกรอง
จัดทําคําสั่งและ
แจงผูรองทราบ

คดีไมมีผูถูกรอง

คดีไมมีผูถูกรอง คดีมีผูถูกรอง

กรณีศาล
ไมทําการไตสวน

กรณีศาล
ทําการไตสวน

สงสําเนาคํารองแกผูถูกรองหรือมีคําสั่งแจงใหผูถูกรองมารับสําเนาคํารอง 
เพื่อจัดทําและยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแตวันรับสําเนาคํารอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด

ศาลอาจมีคําสั่งใหผูเกี่ยวของชี้แจงก็ได ทั้งนี้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
หากศาลเห็นวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได

กรณีมีความจําเปนเรงดวน
และประธานศาลไมไดแตงตั้ง

ตุลาการประจําคดี

ศาลตรวจและมีคําสั่ง 
ภายใน ๓ วัน

นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง

๓๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ร้องยื่นคำาร้อง



แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตอ)

กรณีศาลไมทําการ
ไตสวน

กรณีศาลทําการ 
ไตสวน

สงสําเนาประกาศแกคูกรณี
ไมนอยกวา ๑๕ วันกอนวันนัด

ปดประกาศ ณ ที่ทําการศาล

กําหนดวันนัดไตสวน

ศาลเห็นวามีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได

ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ตุลาการที่เปนองคคณะ
จัดทําคําวินิจฉัยของศาล

ตุลาการที่เปนองคคณะตรวจ
และลงนามในคําวินิจฉัย

คดีไมมีผูถูกรอง

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดสงคําวินิจฉัยของศาล
และความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตุลาการ

ที่เปนองคคณะเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตุลาการที่เปนองคคณะจัดทํา
ความเห็นสวนตนแถลงดวยวาจาและลงมติ

ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

ประกาศกําหนดวันนัดไตสวน
ครั้งแรก

คูกรณียื่นบัญชีระบุพยานพรอมแสดง
เหตุผลความจําเปนและวิธีการไดมา

ซึ่งพยานหลักฐาน

คูกรณีจะอางตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเปนพยานไดตามที่ศาล
เห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานก็ได

โดยศาลจะแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน
กอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตอ)

คดีมีผูถูกรอง

ศาลแจงคําวินิจฉัยแกผูรอง
โดยใหถือวาวันที่ศาลลงมติและ
ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน

คําวินิจฉัยของศาล
ใหมีผลเมื่ออาน

ศาลแจงใหคูกรณี
มาฟงการอานคาํวนิจิฉยั

ศาลเห็นวาควรไตสวนตอไป

๔๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๔๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๙ 
 

    ๑.๔ แผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

             ๑.๔.๑ วิสัยทัศน (Vision) 
ศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission) 

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ สรางบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สรางความ
ถูกตองเปนธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ๑.๔.๓ เปาประสงค (Goals) 

เพ่ือใหบรรลุพันธกิจดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดเปาประสงคของการ
ดําเนินงานไว ดังนี้ 

(๑) องคการมีธรรมาภิบาล เปนท่ียอมรับของสังคมในดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) ความเชื่อถือของประชาชนตอคําวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน 

                       (๔) บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
                       (๕) สังคมเชื่อม่ันและยอมรับการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ 
                       (๖) ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารการดําเนินงานขององคกรอยางสะดวกและ
รวดเร็ว  
                       (๗) ข้ันตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน 

                       (๘) เพ่ิมเครือขายสนับสนุนกิจการศาลรัฐธรรมนูญ  
                       (๙) กระบวนการสรางความสัมพันธ และระบบการจัดการฐานขอมูลของสมาชิกมี
ประสิทธิภาพสูง 
                       (๑๐) การยอมรับจากสังคมและความพึงพอใจจากบรรทัดฐานคําวินิจฉัยและ
ผลงานทางวิชาการ รวมท้ังกระบวนการพิจารณาในระบบไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญมีความรวดเร็ว

และเปนธรรม 
                       (๑๑) ระบบการจัดการฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือสูง มีเทคโนโลยีกาวหนาและ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงรุกในการดําเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 
 
 

 (๑)  องคการมีธรรมาภิบาล  เปนที่ยอมรับของสังคมในดานคุณธรรมและจริยธรรม

 (๒)  ความเชื่อถือของประชาชนตอคําวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

 (๓)  กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน  มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน

 (๔)  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  บุคลากรมีสมรรถนะสูง

 (๕)  สังคมเชื่อมั่นและยอมรับการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ

 (๖)  ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารการดําเนินงานขององคกรอยางสะดวกและ

รวดเร็ว

 (๗)  ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน

 (๘)  เพิ่มเครือขายสนับสนุนกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

 (๙) กระบวนการสรางความสัมพันธ  และระบบการจัดการฐานขอมูลของสมาชิกมี

ประสิทธิภาพสูง

 (๑๐)  การยอมรับจากสังคมและความพึงพอใจจากบรรทัดฐานคําวินิจฉัยและผลงาน

ทางวิชาการ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาในระบบไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญมีความรวดเร็วและเปนธรรม

 (๑๑)  ระบบการจัดการฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือสูง  มีเทคโนโลยีกาวหนาและทันสมัย 

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม



๔๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๐ 
 

 

 
 
 

 

๑   ยุทธศาสตรท่ีหนึ่ง : การสรางองคกรและบุคลากรใหมีความเขมแข็ง มีจริยธรรมและคุณธรรม    

เปาหมาย : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน บุคลากร
มีสมรรถนะสูง องคกรเปนท่ียอมรับในดานคุณภาพและจริยธรรม ไดรับความเชื่อถือจากประชาชน 
กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน มีการนาํ PMQA มาใชในการพัฒนาองคกร มีระบบสอบทานการ
ปฏิบัติงาน องคการมีธรรมาภิบาล เนนการพัฒนาความรวมมือท้ังในและตางประเทศ การเสริมสราง
ประมวลจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาระบบสอบทานภายในองคกร และการพัฒนา

สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  
 
 

๒   ยุทธศาสตรท่ีสอง : การประชาสัมพันธเชิงรุก 

เปาหมาย : เพ่ือพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลศาลรัฐธรรมนูญของมวลชน เพ่ือ 
เพ่ือใหสังคมเกิดความเชื่อม่ันและยอมรับการการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางรวดเร็วและสะดวก พัฒนาบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธและกระบวนการ
ประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ ข้ันตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
กระบวนการเขาถึงมวลชนอยางเปนระบบ การพัฒนาการสรางชองทางการเขาถึงขอมูล 
ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการสรางชองทางการเขาถึงขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนากระบวนการ

ประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ  

 

ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรในการดำาเนินงาน

๑

๒
  เปาหมาย : เพื่อพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลศาลรัฐธรรมนูญของมวลชน 
เพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถ
เข าถึงข อมูลข าวสารของศาลรัฐธรรมนูญไดอย างรวดเร็วและสะดวก พัฒนาบุคลากรดาน
การประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธและกระบวนการ
ประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
กระบวนการเข าถึงมวลชนอยางเป นระบบ การพัฒนาการสร างช องทางการเข าถึงข อมูล
ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการสรางชองทางการเขาถึงขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ 



๔๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๑ 
 

๓   ยุทธศาสตรท่ีสาม : การสงเสริมเครือขายดานการพัฒนาประชาธิปไตย 

เปาหมาย : เพ่ือพัฒนากระบวนการสรางความสัมพันธท่ีดี สงเสริมและเสริมสราง
กิจการอาสาพิทักษรัฐธรรมนูญและพันธมิตรจากองคกรท้ังในและตางประเทศ รวมถึงเครือขายตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการฐานขอมูลสมาชิกอยางเปนระบบ เพ่ือใหมีเครือขายสนับสนุน
กิจการของศาลรัฐธรรมนูญอยางกวางขวาง โดยเนนการสงเสริมกิจการอาสาพิทักษรัฐธรรมนูญ การ
เสริมสรางพันธมิตรจากองคกรตางๆ การพัฒนาเครือขายและสรางความสัมพันธระหวางเครือขาย 
การพัฒนาเครือขายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรดานเครือขาย  

๔   ยุทธศาสตรท่ีส่ี : การสรางบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เปาหมาย : เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและวิธีพิจารณาคดี
ใหเปนไปตามระบบสากล ใหสังคมยอมรับและพึงพอใจในบรรทัดฐานคําวินิจฉัยและผลงานทาง
วิชาการ โดยเนนการพัฒนากระบวนการการวินิจฉัยคดีและผลงานวิชาการ การสงเสริมเผยแพรและ
สรางความเขาใจคําวินิจฉัยและผลงานวิชาการ การเสริมสรางชองทางการสื่อสารสองทาง การพัฒนา
วิธีพิจารณาคดีใหเปนไปตามระบบสากลการพัฒนากระบวนการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานวิชาการรัฐธรรมนูญ                         

๕             ยุทธศาสตรท่ีหา : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนาและทันสมัย 

                       เปาหมาย : เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริการขอมูล
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหระบบจัดการฐานขอมูล
และการจัดความรูกิจการศาลรัฐธรรมนูญมีความนาเชื่อถือสูง ขอมูลมีความถูกตองรวดเร็ว ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
ใหความสําคัญการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการบริการขอมูล 
ศาลรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ                        
 

 

๓

๔

๕

  เปาหมาย : เพื่อพัฒนากระบวนการสรางความสัมพันธที่ดี สงเสริมและเสริมสราง
กิจการอาสาพิทักษรัฐธรรมนูญและพันธมิตรจากองคกรทั้งในและตางประเทศ รวมถึงเครือขายตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการฐานขอมูลสมาชิกอยางเปนระบบ เพื่อใหมีเครือขายสนับสนุน
กิจการของศาลรัฐธรรมนูญอยางกวางขวาง โดยเนนการสงเสริมกิจการอาสาพิทักษรัฐธรรมนูญ 
การเสริมสรางพันธมิตรจากองคกรตางๆ การพัฒนาเครือขายและสรางความสัมพันธระหวางเครือขาย 
การพัฒนาเครือขายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรดานเครือขาย 



๔๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๒ 
 

 
 

 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติวา                     
“ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน               
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของประธาน                     
ศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
 

 ๒.๑ อํานาจหนาท่ีของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหสํานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญเปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๔  ดังนี้  

“มาตรา ๔ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูล คําสั ่ง และคําวินิจฉัยตางๆ เกี่ยวกับงานของ 

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”  
 

 ๒.๒ พันธกิจของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑) ศึกษา วิเคราะหดานคดีและกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

(๒) ดําเนินงานอํานวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ  

(๓) สนับสนุนดานการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี

ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสรางและพัฒนาองคความรูใหมเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ

งานศาลรัฐธรรมนญู  

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานและบุคลากร เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๕) เผยแพร ใหบริการขอมูล ขาวสาร องคความรู การศึกษาตอสาธารณะเก่ียวกับ

รัฐธรรมนูญ งานศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 
 

๒. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒. สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติว า                     
“ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่ เป นอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของประธาน                     
ศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

  (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานและบุคลากร เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจหนาที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



๔๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๓ 
 

๒.๓ โครงสรางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศ 

ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการในสังกัด

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๖  

ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) ประกอบดวย  

(๑) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ  

(๒) กลุมงานตรวจสอบภายใน  

(๓) สํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

(๔) สํานักบริหารกลาง  

(๕) สํานักคดี ๑  

(๖) สํานักคดี ๒ 

(๗) สํานักคดี ๓ 

(๘) สํานักคดี ๔ 

(๙) สํานักคดี ๕ 

(๑๐) สํานักพัฒนาระบบบริหาร  

(๑๑) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ  

(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  

 

 

  



๔๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๕
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๔๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๕ 
 

๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
นับตั้งแตมีการจัดตั้งสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจในการสนับสนุนงานดานพิจารณา
วินิจฉัยคดี และงานบริหารดานตางๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนทุกป จนถึงปจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) มีอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น ๑๙๒ อัตรา
แบงออกเปน  อัตรากําลังของขาราชการ ๑๖๙ อัตรา  (มีอัตรากําลังท่ีดํารงตําแหนงอยูจริง  
จํานวน ๑๑๘ อัตรา) และอัตรากําลังของลูกจางประจํา จํานวน ๒๓ อัตรา 
 
อัตรากําลังขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ แยกตามสวนราชการ ตามโครงสราง ดังนี้ 
 

สวนราชการ จํานวนขาราชการ (คน) จํานวนลูกจางประจํา (คน) 
ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๔ - 
กลุมงานผูเชี่ยวชาญ ๑๗ ๑ 
กลุมงานตรวจสอบภายใน ๓ - 
สํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๙ ๑ 
สํานักบริหารกลาง ๒๒ ๑๙ 
สํานักคดี ๑ ๑๑ - 
สํานักคดี ๒ ๑๑ - 
สํานักคดี ๓ ๑๑ - 
สํานักคดี ๔ ๑๑ - 
สํานักคดี ๕ ๑๕ - 
สํานักพัฒนาระบบบริหาร ๑๖ - 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และประชาสัมพันธ 

๑๗ ๑ 

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ๒๒ ๑ 
รวม ๑๖๙ ๒๓ 

   
ท้ังนี้อัตรากําลังของราชการและลูกจางท่ีมีอยูจริงท้ังหมด จํานวน ๑๔๑ อัตรา ประกอบดวย 
                      ๑) ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๑๑๘ คน จําแนกเปน 

๑.๑) นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนญู  จํานวน      ๓ คน 
๑.๒) ท่ีปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน      ๑ คน 
๑.๓) เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  จํานวน      ๒ คน 
๑.๔) เจาหนาท่ีศาลรัฐธรรมนูญ    จํานวน    ๕๕ คน 
๑.๕) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    จํานวน    ๕๗ คน 

  ๒) ลูกจางประจํา    จํานวน    ๒๓ คน 
  

สวนราชการ จำานวนข้าราชการ (คน) จำานวนลูกจ้างประจำา (คน)

ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๔ -

กลุมงานผูเชี่ยวชาญ ๑๗ ๑

กลุมงานตรวจสอบภายใน ๓ -

สํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๙ ๒

สํานักบริหารกลาง ๒๒ ๒๐

สํานักคดี ๑ ๑๑ -

สํานักคดี ๒ ๑๑ -

สํานักคดี ๓ ๑๑ -

สํานักคดี ๔ ๑๑ -

สํานักคดี ๕ ๑๕ ๔

สํานักพัฒนาระบบบริหาร ๑๖ ๓

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ

๑๗

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ๒๒ ๓

รวม ๑๖๙ ๓๔
  

  นบัตัง้แตมกีารจดัตัง้สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู ป พ.ศ. ๒๕๔๒ สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู

ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในการสนับสนุนงานดานพิจารณาวินิจฉัยคดี และ

งานบรหิารดานตาง ๆ   ของศาลรฐัธรรมนญูและสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้ทกุป  จนถงึ

ปจจุบัน (ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖)  มีอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น  ๒๐๓  อัตรา  แบงออกเปน  อัตรา

กําลังของขาราชการ  ๑๖๙  อัตรา  (มีขาราชการดํารงตําแหนงอยูจริงจํานวน  ๑๓๘  อัตรา)  และมี

ลูกจางประจํา จํานวน  ๓๔ อัตรา

อัตรากําลังขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  แยกตามสวนราชการ  ตามโครงสราง  ดังนี้

ทั้งนี้อัตรากําลังของขาราชการและลูกจางที่มีอยูจริงทั้งหมด  จํานวน  ๑๗๒  อัตรา  ประกอบดวย

  ๑)  ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๑๓๘  คน  จําแนกเปน

       ๑.๑)  นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน      ๓  คน  

       ๑.๒)  ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน      ๑  คน  

       ๑.๓)  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  จํานวน      ๓  คน  

       ๑.๔)  เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน    ๗๖  คน  

       ๑.๕)  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน    ๕๕  คน  

  ๒)  ลูกจางประจํา    จํานวน    ๓๔  คน  

๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๒.๔

  นบัตัง้แตมกีารจดัตัง้สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู ป พ.ศ. ๒๕๔๒ สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู

ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในการสนับสนุนงานดานพิจารณาวินิจฉัยคดี และ

งานบรหิารดานตาง ๆ   ของศาลรฐัธรรมนญูและสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้ทกุป  จนถงึ





ผลการปฏิบัติราชการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สวนที่ 
๒





๑. ผลการปฏิบัติราชการ 
   ตามแผนยุทธศาสตร�





๕๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสร้างองคกรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง

                                         มีจริยธรรมและคุณธรรม

  เพือ่พฒันาบุคลากรใหมคีณุธรรม  จรยิธรรมในการทาํงาน  บคุลากรมสีมรรถนะสงู  องคกร
เปนทีย่อมรับในดานคณุภาพและจรยิธรรม  ไดรบัความเชือ่ถอืจากประชาชน กระบวนงานมมีาตรฐานชดัเจน  
มีการนํา  PMQA  มาใชในการพัฒนาองคกร  มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน  องคการมีธรรมาภิบาล 
เนนการพัฒนาความรวมมือของบุคลากร  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน  การพัฒนา
ระบบสอบทานภายในองคกร  และการพัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  ดังนี้

๑.  พัฒนาความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
  การแลกเปลีย่นทศันะกบัประธานศาลรัฐธรรมนญู  หรือผูนาํขององคกรศาลรัฐธรรมนญู      
ในตางประเทศดวยการเดินทางเขารวมประชุม  ศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมคารวะ  การแลกเปลี่ยน
ความรู  ในเชิงกฎหมายสําคัญ หลักนิติธรรม  สิทธิมนุษยชน ระบอบประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค  รวมทั้งผลประโยชนของมหาชนเปนที่ตั้ง  ดังนี้
  ๑.๑  โครงการศกึษาดงูานและแลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัศาลสงูของประเทศนวิซีแลนด
และเครือรัฐออสเตรเลีย  ระหวางวันที่  ๘ –๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖
  ๑.๒  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ       
อุซเบกิสถาน  สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  ระหวางวันที่  ๒๒ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖
  ๑.๓  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง  “ความเคลื่อนไหว
ของสิทธิและเสรีภาพในศตวรรษที่  ๒๑  และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ”  ในโอกาสครบรอบ  ๕๐  ป  
ของการกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี  ณ กรุงอังการา  สาธารณรัฐตุรกี  ระหวางวันที่  ๒๒ – ๒๙  
เมษายน  ๒๕๕๖
  ๑.๔  โครงการประชมุนานาชาติเนือ่งในโอกาสวนัรัฐธรรมนญูของสาธารณรัฐคาซัคสถาน     
ในหัวขอ  “รัฐธรรมนูญ  :  พื้นฐานของยุทธศาสตรในการพัฒนาของสังคมและรัฐ” กรุงอัสตานา  
สาธารณรัฐคาซัคสถาน  ระหวางวันที่  ๒๙ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖
  ๑.๕  การรับรองการเยือน  ฯพณฯ  นาย  Evgeni  Tanchev  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐบัลแกเลีย  ระหวางวันที่  ๑๕ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖
  ๑.๖  การรับรองการเยือนของ ฯพณฯ  นายลี  ดอง-ฮับ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลี  ระหวางวันที่  ๑๑ – ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๖
  ๑.๗  ฯพณฯ  นายอัลเดลโฟ  โฆเซ  การเซีย  กอนซาเลช  เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐโคลอมเบียประจําประเทศไทย  เขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
วันที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

                                         มีจริยธรรมและคุณธรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสร้างองคกรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง

                                         มีจริยธรรมและคุณธรรม



๕๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.  พัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดจัดสงขาราชการและเจาหนาที่เขาฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก  ไดแก
  (๑)  หลักสูตร  “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย”  รุนที่  ๙๘  จํานวน  ๑  คน  
ระหวางวันที่  ๔ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖
  (๒)  หลักสูตร  “การบริหารจัดการความมั่นคงแหงชาติ  (บมช.)  รุนที่  ๕  จํานวน  
๑ คน ระหวางวันที่  ๓ พฤษภาคม – ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖
  (๓)  หลักสูตร  “นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง  
(นยปส.) รุนที่  ๔  จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่  ๑  มีนาคม – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
  (๔)  หลกัสตูร  “การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารระดับสงู” 
รุนที่  ๑๗  จํานวน  ๒  คน ระหวางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ – เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๗
  (๕)   หลักสูตร  “ปลุกพลังชีวิต  พิชิตความสําเร็จ”  จํานวน  ๔  คน  วันที่  ๒๑  มีนาคม  
๒๕๕๖
  (๖)  การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเชิงบูรณาการ  จํานวน  ๑  คน  
ระหวางวันที่  ๑๖ – ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖
  (๗)  โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS  ชวงสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน  ๒  คน  วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖
  (๘)  ยุทธศาสตรสารสนเทศภาครัฐตอการจัดทําแผนปฏิบัติการ  จํานวน  ๑  คน
วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
  (๙)  หลักสูตร  “ประกาศนียบัตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย”  รุนที่  ๓
จํานวน  ๑  คน  ระหวางเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน  ๒๕๕๖
  (๑๐)  หลักสูตร  “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน”  รุนที่  ๓๕  จํานวน  ๓  คน  
ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ๒๕๕๖
  (๑๑)  หลักสูตร  “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง”  รุนที่  ๑๕
จํานวน  ๑  คน  ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม  ๒๕๕๖
  (๑๒)  หลักสูตร  “นักบริหารการทูต  (นบท.)  กระทรวงการตางประเทศ  จํานวน  
๑  คน ระหวางวันที่  ๓  มิถุนายน – ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖
  (๑๓)  หลักสูตร  “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง”  รุนที่  ๔  ประจําป  
๒๕๕๖ จํานวน  ๑  คน  ระหวางเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕ – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
  (๑๔)  หลักสูตร  “การบริหารงานตํารวจชั้นสูง”  รุนที่  ๓๖  จํานวน  ๑  คน  ระหวาง
วันที่ ๑๔  พฤษภาคม – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖
  (๑๕)  หลักสูตร  “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่  ก.ศป.  
รับรอง” รุนที่  ๔  จํานวน  ๒  คน  
  (๑๖)  หลักสูตร  “ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”  รุนที่  ๑๗  จํานวน  ๑  คน
ระหวางเดือนกันยายน  ๒๕๕๕ – เดือนกันยายน  ๒๕๕๖
  (๑๗)  หลักสูตร  “การประเมินผลและความคุมคาของแผนและโครงการ”  จํานวน  ๑  คน



๕๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

  (๑๘)  หลักสูตร  “การบริหารงานตํารวจชั้นสูง”  รุนที่  ๓๗  จํานวน  ๑  คน  ระหวาง
วันที่ ๒๔  มิถุนายน  - ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖
  (๑๙)  หลักสูตร  “ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA)  จํานวน  ๒  คน
ระหวางวันที่  ๘ – ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
  (๒๐)  หลักสูตร  “นักบริหารการตรวจเงินแผนดินระดับสูง”  จํานวน  ๑  คน
  (๒๑)  หลักสูตร  “นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพื่อสังคม  (นมธ.)  รุนที่  ๓  จํานวน  
๑  คน ระหวางวันที่  ๒  สิงหาคม – ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
  (๒๒)  หลักสูตร  “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน”  รุนที่  ๓๖  จํานวน  ๓  คน  
ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  ๒๕๕๖
  (๒๓)  หลักสูตร  “เทคนิคการแนะนํางาน”  รุนที่  ๑๓  จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่
๗ – ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖
  (๒๔)  หลักสูตร  “การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม”  รุนที่  ๗  จํานวน  ๓  คน  
ระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖
  (๒๕)  หลักสูตร  “เทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน”  รุนที่  ๙  จํานวน  ๒  คน  
ระหวางวันที่  ๒๔ – ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๖
  (๒๖)  หลักสูตร  “กระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาองคกร”  รุนที่  ๑
จํานวน  ๕  คน  ระหวางวันที่  ๑๗ – ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
  (๒๗)  หลักสูตร  “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ”  รุนที่  ๓๘  จํานวน  ๒  คน
วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖
  (๒๘)  หลักสูตร  “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ”  รุนที่  ๓๙  จํานวน  ๑  คน
วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖
  (๒๙)  หลักสูตร  “สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ”  รุนที่  ๑  จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่ 
๑๖ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
  (๓๐)  หลักสูตร  “ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงาน”  รุนที่  ๒  จํานวน  ๑  คน  ระหวาง
วันที่  ๑ – ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖
  (๓๑)  หลกัสตูร  “เทคนคิการเขยีนเพือ่นาํเสนออยางมปีระสทิธภิาพ”  รุนท่ี  ๒๒  จํานวน  
๑  คน ระหวางวันที่  ๑ – ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖
  (๓๒)  หลักสูตร  “งบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน”  รุนที่  ๓๒  จํานวน  ๑  คน
ระหวางวันที่  ๒๐ – ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
  (๓๓)  หลักสูตร  “การพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย”  รุนที่  ๑๐
จํานวน  ๓  คน  ระหวางวันที่  ๑๘ – ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖
  (๓๔)  หลักสูตร  “เทคนิคการเขียนหนังสือติดตอราชการและธุรกิจ”  รุนที่  ๑๓  และ
รุนที่  ๑๔ จํานวน  ๔  คน  ระหวางวันที่  ๑๐ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖  และ  วันที่  ๒๗ – ๒๘  มิถุนายน  
๒๕๕๖
  (๓๕)  หลักสูตร  “นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.)”  รุนที่  ๔  จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่  ๑  มีนาคม – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖



๕๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

  (๓๖)  หลักสูตร  “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  รุนที่  ๔  จํานวน  ๑  คน  
๖  เดือน 
  (๓๗)  หลกัสตูร  “นกับรหิารการยติุธรรมทางปกครองระดับสูง  (บยป.)”  รุนท่ี ๕  จํานวน  
๑  คน ระหวางเดือนพฤศจิกายน – เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
  (๓๘)  หลักสูตร  “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”
รุนที่  ๑๓ จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗
  (๓๙)   หลักสตูร  “ภาษาองักฤษสาํหรบัการใชในการปฏบิตังิาน  (Intensive  Language
Course  :  ILC)”  จํานวน  ๑  คน  
  (๔๐)  หลักสูตร  “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง”  รุนที่  ๕  ประจําป  
๒๕๕๖  จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗
  (๔๑)  หลักสูตร  “สารวัตร” รุนที่  ๑๒๘  จํานวน  ๑  คน  ระหวางวันที่  ๒  ธันวาคม  
๒๕๕๖  – ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗
  (๔๒)  หลักสูตร  “การบริการงานตํารวจชั้นสูง”  รุนที่  ๓๘  จํานวน  ๑  คน  ระหวาง
วันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗



๕๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การประชาสัมพันธเชิงรุก

  เพื่อพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นและ
ยอมรับการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ  ตลอดจนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของศาลรัฐธรรมนูญ         
ไดอยางรวดเร็วและสะดวก  พัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ  ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน  โดยใหความสําคัญ        
กับการพัฒนากระบวนการเขาถึงมวลชนอยางเปนระบบ  การพัฒนาการสรางชองทางการเขาถึงขอมูล       
ศาลรัฐธรรมนูญ  การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ  และการพัฒนาบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.  การพัฒนากระบวนการเข้าถึงมวลชน
  ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญในรูปแบบ
ตาง ๆ  ดังนี้
  ๑.๑  โครงการสรางความรวมมอืระหวางศาลรัฐธรรมนญูกบัมหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย
เรือ่ง  “ศาลรฐัธรรมนูญกับการดาํรงหลกันิตธิรรม”  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ  วันที ่ ๒๖  สงิหาคม  ๒๕๕๖
  ๑.๒  โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญและ
องคกรตามรัฐธรรมนูญแกประชาชนในระดับจังหวัด  มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
  ๑.๓  โครงการสัมมนาสื่อมวลชน  ประจําป  ๒๕๕๖  เรื่อง  “การรักษาดุลยภาพทาง
การเมือง ของศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย”  เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  นักวิชาการ  และสื่อมวลชน  เกี่ยวกับบทบาท  อํานาจหนาที่  แนวทางการ
รักษาดุลยภาพทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย  เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสื่อมวลชนกับศาลรัฐธรรมนูญ  และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกรศาลรัฐธรรมนูญ  ระหวางวันที่  ๑๔ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  นานา  รีสอรท  แอนดสปา  
แกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

๒.  พัฒนาการสร้างชองทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ
  ดําเนินการจัดสัมมนาเผยแพรความรูอํานาจหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญแกประชาชนและ
รับรองการเขาศึกษาดูงานของนักศึกษาและประชาชน ดังนี้
  ๒.๑  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดิน           
ในโครงการ  “ผูตรวจการแผนดินรวมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดสุรินทร”           
เพื่อเผยแพรใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาท  อํานาจหนาที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ              
ในการชวยเหลือประชาชน  เมื่อวันศุกรที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมองคการบริหาร           
สวนตําบลเปนสุข  อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร  โดยมีประชาชนเขารวมงาน  จํานวน  ๕๐๐  คน

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การประชาสัมพันธเชิงรุก



๕๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ๒.๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดิน           
ในโครงการ  “เทิดทูนสถาบัน  จังหวัดเคลื่อนที่  ผูตรวจการแผนดิน  และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัด
นครศรีธรรมราช”  เพื่อเผยแพรใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาท  อํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการชวยเหลือประชาชน  เมื่อวันศุกร ที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  ศาลาประชาคม
อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีประชาชนเขารวมงาน  จํานวน  ๗๐๐  คน
 ๒.๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินใน
การสัมมนาโครงการ  “ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชนในสวนภูมิภาคและทองถิ่น”  เพื่อเปนการ
เสรมิสรางความรู  ความเขาใจของประชาชนเกีย่วกบับทบาท  อาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิของศาลรฐัธรรมนญู  
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หองเชียงใหม  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม  โดยมี
ผูแทนจากสวนราชการ  ผูนําทองถิ่น  นักวิชาการ  ผูแทนจากองคกรเอกชน  สื่อมวลชน  และประชาชน  
จํานวน  ๕๐๐  คน
 ๒.๔ สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูรวมจัดนทิรรศการกบัสํานกังานคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (สํานักงาน  ป.ป.ช.)  ในงานนิทรรศการและมอบโลรางวัลแกผูที่ไดรับ
รางวัลตามโครงการประกวดภาพวาด  “ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง”  เมื่อวันอังคาร ที่  
๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  หองอเนกประสงค  ชั้น  ๑  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
 ๒.๕ สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูรวมจัดนทิรรศการกบัสาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติ  ในการสัมมนา  โครงการเวทีสาธารณะ  กสม.  พบประชาชนในภูมิภาค  (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)  เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการคุมครองและ
สงเสริม  สิทธิมนุษยชน  ระหวางวันที่  ๑๗ – ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมสุนียแกรนด  แอนด  คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  แกนนํา
เครือขายในภูมิภาค  ประชาชนทั่วไป  สื่อมวลชน  และนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา จํานวน  ๑,๐๐๐  คน
 ๒.๖ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินใน
การสัมมนาโครงการ  “ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชนในสวนภูมิภาคและทองถิ่น”  เพื่อเปนการ
เสรมิสรางความรูความเขาใจของประชาชนเกีย่วกบับทบาท  อาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิของศาลรฐัธรรมนญู  
ระหวางวันที่  ๕ – ๖  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  หองนภาลัย  คอนเวนชั่น  โรงแรมดุสิตธานี  พัทยา  จังหวัด
ชลบุรี  โดยมีผูแทนจากสวนราชการ  ผูนําทองถิ่น  นักวิชาการ  ผูแทนจากองคกรเอกชน  สื่อมวลชน  และ
ประชาชน จํานวน  ๕๐๐  คน
 ๒.๗ สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูรวมจัดนทิรรศการกบัสํานกังานคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทจุรติแหงชาติ  (สาํนกังาน ป.ป.ช.)  ในโครงการอบรมหลกัสตูร  “นกับรหิารยทุธศาสตร     
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง  (นยปส.)  รุนที่  ๔  เมื่อวันศุกร ที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖      
ณ  หองนนทบุรี  ๑  ชั้น  ๓  สํานักงาน  ป.ป.ช.  ถนนนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีผูบริหารระดับสูง      
จากหนวยงานภาครัฐ  ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  จํานวน  ๗๐  คน
 ๒.๘          สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกบัสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ (สาํนกังาน  ป.ป.ช.)  เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาสาํนกังาน  ป.ป.ช.  ครบรอบ  
๑๔  ป  เมื่อวันจันทร ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  สํานักงาน  ป.ป.ช.  ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



๕๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ๒.๙ คณะนักศกึษาโครงการตามหาประชาธปิไตย  ยอนรอยประวติัศาสตรชาติไทยท่ี
บางกอก ป  ๓  ชมรมเสรีชน  คนประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน  
๔๐  คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันศุกร ที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  
ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๐ คณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราํไพพรรณ ี จงัหวดัจนัทบรุ ี จาํนวน  ๔๕  คน  เขาศกึษาดูงานศาลรัฐธรรมนญู  เมือ่วนัศกุร ที ่ ๔  เมษายน  
๒๕๕๖ ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๑ คณะนิสิต  โครงการตามรอยประชาธิปไตย  ชุมนุมรัฐศาสตร  สโมสรนิสิต            
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  จํานวน  ๑๕๐  คน  เขาเยี่ยมชม
และทัศนศึกษาศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี 
ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๒ คณาจารยและพระนิสิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย    
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนครราชสมีา  จํานวน  ๓๐  รปู/คน  เขาศกึษาดงูานศาลรฐัธรรมนญู  
เมื่อวันศุกร ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๓ อาจารย  พระนักศึกษา  นักศึกษาบุคคลทั่วไป  และเจาหนาที่มหาวิทยาลัย         
ของสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย
การศกึษาโคราช  จงัหวดันครราชสมีา  จาํนวน  ๓๗  รูป/คน  เขาศกึษาดูงานศาลรัฐธรรมนญู  เมือ่วันศกุร ท่ี
๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๔ อาจารยและนักศึกษา  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยตาป  จํานวน  ๑๒  คน             
เขาทัศนศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันจันทร ที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณา
คดีชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๕ คณาจารยและคณะนักศึกษา  สาขาวิชานิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จํานวน  ๖๙  เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๒.๑๖ อาจารยและนักศึกษา  สํานักวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน  
๑๒  คนเขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่ง
พิจารณาคดี  ชั้น  ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๗ อาจารยและคณะนกัศกึษา  คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
จํานวน  ๓๗  คน  เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันศุกร ที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่ง
พิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๘ นักเรียนของศูนยวิชาการ  RAC  สาขาปนเกลา  จํานวน  ๕๐  คน  เขาศึกษา
ดูงานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๑๙ คณะอาจารยและนักศึกษา  สาขาวิชานิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จํานวน  ๘๐  คน  เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันอังคาร ที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ



๖๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

  ๒.๒๐  อาจารย  นักศึกษา  และเจาหนาที่  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีจํานวน  ๕๔  คน  เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖
ณ  หองออกนั่งพิจารณาคดี  ชั้น  ๓  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ๒.๒๑  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
และสงเสริมการศึกษาในพื้นที่  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายรัฐธรรมนูญสรางเครือขายดานการพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่  ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
และสงเสรมิการศึกษาแกนกัเรยีนทีไ่ดรบัผลกระทบสบืเนือ่งจากสถานการณความไมสงบในพืน้ที ่ ๕  จงัหวดั
ชายแดนภาคใต  (จงัหวดัปตตาน ี ยะลา  นราธวิาส  สตลู  และสงขลา)  เมือ่วนัศกุร ที ่ ๑๖  สงิหาคม  ๒๕๕๖
ณ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  จังหวัดสงขลา

๓.  การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ
  ดําเนินการจัดพิมพเอกสาร  หนังสือ  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  ดังนี้
  ๓.๑  จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  ฉบับที่  ๑  เลมที่  ๘๗
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ  ๒๕๕๖
  ๓.๒  จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  ฉบับที่  ๒  เลมที่  ๘๘
เดือนมีนาคม - เมษายน  ๒๕๕๖
  ๓.๓  จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  ฉบับที่  ๓  เลมที่  ๘๙
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๖
  ๓.๔  จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  ฉบับที่  ๔  เลมที่  ๙๐
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๖
  ๓.๕  จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  ฉบับที่  ๕  เลมที่  ๙๑
เดือนกันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖
  ๓.๖  จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  ฉบับที่  ๖  เลมที่  ๙๒
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๖



๖๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมเครือขายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย

  เพื่อพัฒนากระบวนการสรางความสัมพันธที่ดี  สงเสริมและเสริมสรางการอาสาพิทักษ
รัฐธรรมนูญและพันธมิตรจากองคกรทั้งในและตางประเทศ  รวมถึงเครือขายตาง ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ       
มีการจัดการฐานขอมูลสมาชิกอยางเปนระบบ  เพ่ือใหมีเครือขายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ      
อยางกวางขวาง  โดยเนนการสงเสริมกิจการอาสาพิทักษรัฐธรรมนูญ  การเสริมสรางพันธมิตรจากองคกร
ตาง ๆ   การพฒันาเครอืขายและสรางความสมัพนัธระหวางเครอืขาย  การพัฒนาเครือขายโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และพัฒนาบุคลากรดานเครือขาย

๑.  พัฒนาบุคลากรด้านเครือขาย
  จดัโครงการอบรมหลกัสตูร  “หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”  (นธป.)  รุนที ่ ๑  ประจาํ
ปงบประมาณ  ๒๕๕๖  ไดรับการตอบรับจากผูทรงคุณวุฒิหลายภาคสวนในสังคมเปนอยางดี  เพราะมี
จุดเดนในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงสรางสรรค  และเนื้อหาวิชาการฝกอบรมที่มีองคความรูจาก
หลากหลายสาขาอยางครอบคลุม  ทั้งดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  สิทธิมนุษยชน  และดานอื่น ๆ  
โดยไดรบัเกยีรตจิากวทิยากรทัง้จากภาควชิาการ ราชการ  องคกรอสิระ  องคกรพฒันาเอกชนทีไ่มแสวงหา
ผลกําไร  และอื่น ๆ   ที่ไดรับการยอมรับจากสังคมในระดับประเทศและสากล  ตลอดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการทําใหเกิดการพัฒนา  และตอยอดกระบวนการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม  สังเคราะห
ออกมาเปนผลงานวิชาการที่ทรงคุณคา  มีขอวิพากษและเสนอแนะตอสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  และ
ดานอื่น ๆ  ที่เปนคุณประโยชนในการพัฒนาทุกสวนในสังคมตอไป
  มีผูเขาอบรมจํานวนทั้งสิ้น  ๕๑  คน  โดยมีระยะเวลาในการอบรม  จํานวน  ๙  เดือน
(๑๐  มกราคม  -  กันยายน  ๒๕๕๖)  แบงออกเปน
  ๑.  การบรรยาย / การอภิปราย  โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของศาลรัฐธรรมนูญ  และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ณ  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ๒.  ภาคปฏิบัติ
   ๒.๑  การเขียนบทความทางวิชาการ  คนละ  ๓  บทความ  โดยแบงเปน  ๓  
หวัขอ  คอื  บทความทางวชิาการเกีย่วกับหลกันติธิรรม  บทความทางวชิาการเกีย่วกับประชาธิปไตย  และ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
   ๒.๒  การศกึษาดงูานในประเทศ  โดยแบงเปนการศึกษาดงูานในสวนกลาง  ไดแก
สาํนกังานศาลปกครอง  สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และศึกษาดูงานในตางจังหวัด  ณ  จังหวัดนครนายก
   ๒.๓  การศกึษาดูงานตางประเทศ  โดยแบงเปนการศกึษาดูงานในภมูภิาคอาเซียน
ไดแก  ณ  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และสหพันธรัฐมาเลเซีย  และศึกษาดูงานในทวีปยุโรป  ณ  สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

  เพื่อพัฒนากระบวนการสรางความสัมพันธที่ดี  สงเสริมและเสริมสรางการอาสาพิทักษ

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมเครือขายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย



๖๒
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ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย

  เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปตามระบบ
สากลใหสังคมยอมรับและพึงพอใจในบรรทัดฐานคําวินิจฉัย  สงเสริมเผยแพรและสรางความเขาใจ
คําวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการ  โดยเนนการพัฒนากระบวนการการวินิจฉัยคดีและผลงานวิชาการ  
การสงเสริมเผยแพรและสรางความเขาใจคําวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการ  การเสริมสรางชองทางการ
สื่อสารสองทาง  การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปตามระบบสากล  การพัฒนากระบวนการวิจัย  ตลอด
จนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานวิชาการรัฐธรรมนูญ

๑.  สงเสริมเผยแพรและสร้างความเข้าใจคำาวินิจฉัยและผลงานวิชาการ
  ๑.๑  จัดจางผูทรงคุณวุฒิทางดานนิติศาสตร  รัฐศาสตร  และรัฐประศาสนศาสตร           
เปนที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย จํานวน  ๘  เรื่อง  ไดแก
   (๑)  เรื่อง  “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติ     
แหงกฎหมาย”  โดย ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (สัญญาจาง ฯ  
เลขที่  ๑๘/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖)
   (๒)  เรือ่ง  “การยบุพรรคการเมอืงโดยองคกรวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญู”
โดย ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (สัญญาจาง ฯ  เลขที่  
๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖)
   (๓)  เรื่อง  “สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใตกรอบทิศทาง
การแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐”  โดย  ศาสตราจารย  ดร. นันทวัฒน  
บรมานันท คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (สัญญาจาง ฯ  เลขที่  ๑๗/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙  
เมษายน  ๒๕๕๖)
   (๔)  เรื่อง  “การปฏิบัติหนาที่ขององคกรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐”  โดย  ดร. สุรพล  ศรีวิทยา  คณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยรังสิต  (สัญญาจาง ฯ  เลขที่  ๑๔/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖)
   (๕)  เรือ่ง  “หลกัความไดสดัสวนในการตรวจสอบเขตอาํนาจรฐัตามมาตรา  ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐”  โดย  ศูนยบริการวิชาการ  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร  (สัญญาจาง ฯ  เลขที่  ๑๕/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖)
   (๖)  เรื่อง  “รูปแบบและลักษณะการใหเหตุผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ”
โดย ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (สัญญาจาง ฯ เลขที่ 
๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖)
   (๗)  เรื่อง  “รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานดาน
สิง่แวดลอม” โดย  ดร. ปวรศิร  เลศิธรรมเทว ี คณะนติศิาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  (สญัญาจาง ฯ  เลขที่  
๑/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖)

  เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยยุทธศาสตรที่ ๔



๖๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

   (๘)  เรือ่ง  “ศาลรฐัธรรมนญูกบัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูในการ
ใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร  ในการกําหนดงบประมาณรายจายและการออกพระราช
กําหนดเกี่ยวกับการเงิน”  โดย  รองศาสตราจารย  ดร. วีระ  โลจายะ  คณะนิติศาสตร  ปรีดี  พนมยงค  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  (สัญญาจาง ฯ  เลขที่  ๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖)
  ๑.๒  จัดพิมพเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวของ  ไดแก
   (๑)  หนังสือ  “กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม
ของโลก” โดย  ดร. วุฒิชัย  จิตตานุ  จํานวน  ๑,๐๐๐  เลม
   (๒)     หนังสือ  “รวมบทความทางวิชาการ  ชุดที่  ๑๑ :  ศาลรัฐธรรมนูญภายใต
หลกันติธิรรมในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข”  จาํนวน  ๑,๒๐๐  เลม
   (๓)        หนงัสอื  “ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู  ฉบบัปรบัปรงุ  ครัง้ที ่ ๑๑” 
จํานวน  ๕,๐๐๐  เลม
   (๔)    หนงัสอืรวมบทความกฎหมายมหาชน  จากเวบ็ไซต  www.Pub-law.net
เลมที่  ๑๑  จํานวน  ๑,๐๐๐  เลม
   (๕)  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  เลมที่  ๔๓  เดือนมกราคม – 
เดือนเมษายน ๒๕๕๖  จํานวน  ๑,๐๐๐  เลม
   (๖)  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปท่ี  ๑๕  เลมท่ี  ๔๔  เดือนพฤษภาคม – 
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  จํานวน  ๑,๐๐๐  เลม
   (๗)  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  ปที่  ๑๕  เลมที่  ๔๕  เดือนกันยายน –
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖  จํานวน  ๑,๐๐๐  เลม



๖๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า

                                            และทันสมัย

  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนปรบัปรงุและพฒันาขัน้ตอนการปฏบิติังานเพ่ือใหระบบจัดการฐานขอมลูและการจัดความรูกจิการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีความนาเชื่อถือสูง  ขอมูลมีความถูกตองรวดเร็ว  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ใหความสําคัญการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนากระบวนการบริการขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ  การปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาระบบการจัดทําแผนและขับเคลื่อนแผนแมบท

๑.  งานให้บริการเครือขายอินเตอรเน็ต
  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ไดดําเนินการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล  
รบั-สงจดหมายอเิลก็ทรอนกิส  และเพือ่ประกอบการพิจารณาคดีและสืบคนขอมลูดานกฎหมาย  และการ
เชื่อมโยงประสานกับองคกรภายนอกโดยนํามาใช  ณ  ที่ทําการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบดวย  
อาคารบานเจาพระยารัตนาธิเบศร  ถนนจักรเพชร  ในความเร็วการรับ-สงขอมูล ๒๐ MBps  และ
ศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษาฯ  อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ ในความเรว็การรบั-สงขอมลู ๘๐ MBps  
ซึง่เครอืขายอินเทอรเน็ตมคีวามจําเปนตอการปฏบิตังิานของคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู  และรองรบัการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและบุคลากรภายในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการสืบคนขอกฎหมายประกอบการพิจารณาคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
เจาหนาที่  และเพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ-สง เอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางองคกรในประเทศ
และตางประเทศ  ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลคําวินิจฉัย
และขาวสารตางๆ  ขององคกร

๒.  ปรับปรุงเว็บไซตสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ไดดําเนินการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน  เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพนัธขอมลู  ขาวสาร  คาํวนิจิฉยัของคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู  และเปนชองทางใหประชาชน
ไดตดิตามผลการพจิารณาคด ี รวมทัง้คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู  นอกจากนีส้าํนกังานศาลรฐัธรรมนญู
ไดมีการเพิ่มชองทางใหกับประชาชนในการติดตอสื่อสารกับศาลรัฐธรรมนูญ  ผานชองทาง Social  
Network ซึ่งไดดําเนินการจัดทํา Facebook  ของศาลรัฐธรรมนูญ  โดยนํามาพัฒนางานดานการเผยแพร
ผลการพิจารณาคดี  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ขอมูลดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ  กิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ประชาชนสามารถ  ถาม-ตอบ  ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายรฐัธรรมนญู  หรอืเสนอแนะความคดิเหน็ตางๆ  หรือติดตามความเคลือ่นไหวของศาลรัฐธรรมนญู
ไดทาง Facebook  ของศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก  www.facebook.com/constitutionalcourt.thai

                                            และทันสมัย

ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้ายุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้ายุทธศาสตรที่ ๕
                                            และทันสมัย



๒. ผลปฏิบัติราชการด้านคดี





๖๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ศาลรัฐธรรมนูญมีวิสัยทัศนว า  “ศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และมีแผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ใชเปนกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  โดยมีผลปฏิบัติราชการดานคดีประจําป  ๒๕๕๖  สรุปไดดังนี้

  ๒.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดีตามหลักนิติธรรม
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓  วรรคสอง  บญัญัติใหการ
ปฏบิตัหินาทีข่องศาลตองเปนไปตามหลกันิติธรรม  ซ่ึงในรอบปทีผ่านมาศาลรฐัธรรมนญูไดพิจารณาวนิจิฉัย
คดีทั้งหลายโดยยึดหลักนิติธรรม  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  เปนเครื่องมือใน
การปฏบิตัหินาท่ีใหเปนไปตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย  ในพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ  ภายใตกรอบ
ของระบบงานพจิารณาวนิจิฉยัคด ี ซึง่เปนไปตามระเบยีบศาลรฐัธรรมนญูวาดวยการบรหิารจดัการงานคดี
พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยไดบรหิารจัดการงานคดใีหเปนไปอยางรวดเร็ว  มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล  ซ่ึงศาล
รฐัธรรมนญูไดพจิารณาเรือ่งคางพจิารณาจากป  ๒๕๕๕  เสรจ็สิน้ท้ังหมด  พรอมทัง้ไดดาํเนินการพจิารณาคดี
ที่เขามาสูศาลในป  ๒๕๕๖ ดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว  โดยผลการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาหลักนิติธรรมใหมั่นคงในสังคมไทย  ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหลายประการ  คือ
  ๒.๑.๑ บทบาทด้านการพิทักษรัฐธรรมนูญ
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ได เริ่มบัญญัติ รับรองและคุ มครอง
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของชนชาวไทยไวในรัฐธรรมนูญ  ฉบับป  ๒๕๔๐  เปนครั้งแรก  และยังคงรบัรอง
สิทธิอันสําคัญนี้ไวในรัฐธรรมนูญ  ฉบับป  ๒๕๕๐  โดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดังที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  และมาตรา  
๖๙  โดยมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง   บัญญัติวา  “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญูนี ้ หรอืเพือ่
ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไปตามวถิทีางท่ีบญัญติัไวในรัฐธรรมนญูนี ้ มไิด ” 
และวรรคสอง  วา  “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ผูทราบการกระทํา
ดงักลาวยอมมสีทิธเิสนอเร่ืองใหอยัการสงูสดุตรวจสอบขอเทจ็จริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ
ดังกลาว”
   การใชสิทธิตอศาลรัฐธรรมนูญของผู ที่ทราบการกระทําดังกลาวขางตนนั้น
ศาลรัฐธรรมนญูไดมคํีาวนิจิฉยัท่ี  ๑๘-๒๒/๒๕๕๕  วางหลักการวา  รัฐธรรมนญู  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  
เปนบทบญัญตัทิีใ่หสทิธแิกผูทราบการกระทาํของบคุคลหรือพรรคการเมอืงผูกระทาํการตามมาตรา  ๖๘  
วรรคหนึง่  ท่ีจะใชสิทธใิหมกีารตรวจสอบการกระทาํดังกลาวไดโดยมสีทิธิสองประการคอื  หนึง่  เสนอเรือ่งให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง  และสอง  ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทําดังกลาว  โดยอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยส่ังการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  นี้  เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  อัยการสูงสุดเพยีงแต
มหีนาทีต่รวจสอบขอเท็จจรงิเบ้ืองตนและยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูไดเทานัน้  หาไดตดัสทิธขิองผูรองท่ีจะ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม



๖๘
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    ในป  ๒๕๕๖  ไดมีคาํรองท่ีสําคญัมาสูศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๔  เร่ือง  โดยมมีลู
แหงคดสีบืเนือ่งมาจากรฐัสภาตองการแกไขเพิม่เตมิทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาใหมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงทาง
เดยีวและมปีญหาตามมาวา  กระบวนการพิจารณาและการแกไขเพ่ิมเติมเน้ือหาดังกลาวตามรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิม่เตมิ  (ฉบบัท่ี  ..)  พุทธศกัราช  ....  เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอาํนาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม
   ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๑๕ – ๑๘/๒๕๕๖  โดยยืนยันถึงสิทธิในการยื่น
คํารองของประชาชนตามแนวคําวินิจฉัยที่  ๑๘-๒๒/๒๕๕๕  และไดวางหลักเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญและคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดย
ประชาชนไวในกรณีที่รัฐสภาไดเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางมาตรา  ดังนี้

   (๑) สิทธิในการยื่นคำาร้องของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญ
     ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยใหการรับรองและคุ มครองสิทธิในการยื่น
คํารองของประชาชนเพื่อตรวจสอบการกระทําตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  โดยพิจารณาแลวเห็นวา  
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผู ทราบการกระทําอันเปน
การฝาฝนขอหามตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได  
โดยใหมีสิทธิสองประการ  คือ  ประการที่หนึ่ง  เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และประการที่สอง  สามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดเพราะอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยส่ังการในกรณีที่
ผูรองใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูตามมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  น้ี  เปนอาํนาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ  อยัการสูงสุด
เพยีงแตมหีนาทีต่รวจสอบขอเทจ็จรงิเบือ้งตน  และยืน่คาํรองขอตอศาลรัฐธรรมนญูไดเทานัน้  หาไดตดัสทิธิ
ของผูรองท่ีจะยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูโดยตรงไม  แมผูรองไดเสนอเรือ่งใหอัยการสงูสุดตรวจสอบแลว
ก็ไมตดัสทิธผิูรองทีจ่ะใชสทิธใินประการทีส่องยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูได  การแปลความดงักลาวนีจ้ะ
สอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา  ๖๘  ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  และเปนไปเพื่อรับรองสิทธิพิทักษ
รฐัธรรมนญูตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๖๙ ทีว่า“บคุคลยอมมสิีทธติอตานโดยสันติวิธีซ่ึงการกระทําใดๆ ท่ีเปน
ไปเพ่ือใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญติัไวในรัฐธรรมนญูนี”้    
การที่ศาลรัฐธรรมนญูจะมคีาํสัง่ใหเลกิการกระทาํไดนัน้  การกระทาํดงักลาวจะตองกาํลงัดาํเนนิอยูและยงัไม
บงัเกดิผล จงึจะสามารถวนิจิฉยัสัง่ใหเลกิการกระทาํนัน้ได  หาไมแลวคําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา 
๖๘  วรรคสอง  กจ็ะพนวสิยัไมสามารถใชบังคบัได  ท้ังสทิธพิทิกัษรัฐธรรมนญูตามมาตรา  ๖๘  นี ้มหีลกัการ
สาํคญัมุงหมายใหชนชาวไทยทกุคนมสีวนรวมในการปกปองพิทกัษรกัษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และการเขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มิใหถูกลมลาง  โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนา  
เพือ่จะไดมโีอกาสตรวจสอบและวนิจิฉยัสัง่การใหเลิกการกระทาํทีจ่ะเปนอนัตรายตอระบอบการปกครอง
และการลมลางรฐัธรรมนญูมใิหเกดิข้ึนได  เพราะหากปลอยใหเกดิการกระทาํทีเ่ปนภยัรายแรงตอรฐัธรรมนญู
และระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลวยอมสุดวิสัยที่จะแกใหกลับคืนดีได  ดังนั้น  ประชาชน
ผูทราบเหตุตามมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ท้ังนี้  
เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตานการกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
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    (๒) กระบวนการพจิารณารางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  แก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช  ....  มีลักษณะเปนการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม  
    (๒.๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาท่ีใชใน
การประชุมพิจารณารวมกันของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับที่มีการยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในฐานะสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา  หรือไม
     ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  ในการพิจารณาของท่ีประชุม
รฐัสภา  มไิดนาํเอารางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาฉบบัทีเ่สนอตอสาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ มาใชในการพิจารณา  แตไดนํารางที่มีการ
จัดทาํขึน้ใหม ซึง่มหีลกัการแตกตางจากรางเดมิทีเ่สนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชกิรัฐสภารวม
ลงชื่อเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมแตอยางใด  มีผลเทากับวาการดําเนินการในการ
เสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้  เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๒๙๑  (๑)  วรรคหนึ่ง 
    (๒.๒) การกาํหนดวนัแปรญตัติรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช  ....  ชอบดวยรัฐธรรมนูญ  หรือไม  
      ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  การแปรญตัตเิปนสทิธขิองสมาชกิ
รฐัสภาทีจ่ะเสนอความคดิเหน็  การแปรญตัตจิงึตองมีเวลาพอสมควรเพือ่ใหสมาชกิผูประสงคจะขอแปรญตัติได
ทราบระยะเวลาทีแ่นนอนในการยืน่ขอแปรญตัต ิ อนัเปนสทิธใินการทาํหนาทีข่องสมาชกิรฐัสภาภายใตบทบญัญตัิ
แหงรฐัธรรมนญู  การนบัระยะเวลาในการแปรญตัต ิ  ยอมไมอาจนับเวลายอนหลังได  แตตองนับตั้งแตวันที่
ทีป่ระชมุมมีตเิปนตนไป  การเริม่นบัระยะเวลายอนหลังไปจนทาํใหเหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง  ๑  วนั  
เปนการดําเนินการท่ีขัดตอขอบังคบัการประชมุและไมเปนกลาง  จงึไมชอบดวยรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๒๕  
วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ดวย  
การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  
และมาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง
    (๒.๓) วธิกีารในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญตัติขอแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ  หรือไม  
     ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  มสีมาชกิรฐัสภาบางคนใชบตัร
อเิลก็ทรอนกิสแสดงตนและลงมตแิทนผูอืน่  ในเครื่องออกเสียงลงคะแนนระหวางที่มีการพิจารณาราง
รฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิเก่ียวกบัท่ีมาของสมาชกิวฒุสิภา  ซึง่ขดัแยงกับหลกัการและวธิกีารทีถ่กูตองในเร่ืองน้ี 
 เห็นไดวา  การกระทําเชนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลง
คะแนนในระบบอเิลก็ทรอนกิสหลายใบ  การดําเนนิการดังกลาวนอกจากจะเปนการละเมดิหลักการพืน้ฐาน
ของการเปนสมาชิกรฐัสภาซึง่ถือไดวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซ่ึงจะตองปฏบิติัหนาทีโ่ดยไมอยูในความผกูมดั
แหงอาณตัมิอบหมายหรอืการครอบงาํใด ๆ   และตองปฏบิตัดิวยความซือ่สตัยสจุรติ  เพือ่ประโยชนสวนรวม
ของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขดักนัแหงผลประโยชนตามบทบญัญติัมาตรา  ๑๒๒  ของรัฐธรรมนญู
แลว  ยงัขดัตอขอบังคับการประชมุของรฐัสภา  ขัดตอหลกัความซือ่สตัยสจุรติท่ีสมาชกิรฐัสภาไดปฏญิาณตน
ไวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๓  และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๖ 
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วรรคสาม  ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน  มีผลทําใหการออกเสียง
ลงคะแนนของรัฐสภาในการประชุมนั้น ๆ  เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริตไมเปนไปตามเจตนารมณ
ที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย  และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงมิอาจถือวาเปนมติท่ีชอบ
ของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

    (๓) การแก้ไขเพิม่เติมเน้ือหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย  ๒  สภา  คือ  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร  ใหมี
ดลุยภาพระหวางกนั  โดยไดกาํหนดบทบาทของวฒุสิภาใหเปนองคกรตรวจทานกล่ันกรองการทาํงานของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและถวงดุลอํานาจกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภา
ในการตรวจสอบถอดถอนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรได  ในกรณทีีถ่กูกลาวหาวามพีฤตกิารณรํา่รวยผดิปกติ  
สอไปในทางทจุรติตอหนาที ่ สอวาจงใจใชอํานาจหนาทีข่ดัตอบทบญัญติัแหงรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย  หรือ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๗๐  เมื่อพิจารณา
จากอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาแลว  จะเห็นไดอยางชัดเจนวา  รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิก
วุฒิสภาเปนอิสระจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง  จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเกี่ยวของกัน
ดังกลาวเพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไม
อาจหวังไดวา  จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  อันเปนการขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกัน
และกัน  อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้  เปนการแก
กลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลวในอดีต  เปนจุดบกพรองที่ลอแหลม  เสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธาและ
สามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย  เปนความพยายามนําประเทศชาติใหถอยหลังเขาคลอง  ทําให
วฒุสิภากลบัไปเปนสภาญาต ิ  พีน่อง  สภาของครอบครวั  และสภาผวัเมยี  สญูเสยีสถานะและศักยภาพแหง
การเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร  กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน  ทําลาย
สาระสําคัญของการมีสองสภา  นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจรัฐ  ตัดการมีสวนรวมของปวงประชาหลาก
สาขาหลายอาชีพ  เปนการเปดชองให  ผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
โดยวิธีการทีม่ไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูนี ้ การแกไขทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาใหมาจาก
การเลอืกตัง้เพยีงทางเดยีว  อนัมท่ีีมาเหมอืนกบัสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  จึงยอมเปนเสมอืนสภาเดียวกนั  
ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระซึง่กันและกันของทั้งสองสภา  เปนการทําลายลักษณะและสาระสําคัญ
ของระบบสองสภาใหสญูสิน้ไป อนัเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมขุและเปดทางใหบุคคลท่ีเกีย่วของกบัการดาํเนนิการครัง้นีไ้ดอาํนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
   นอกจากนี้  เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  
๑๑/๑  ยังขัดตอรัฐธรรมนูญ  ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม  โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  ที่จะตองสงรางกฎหมาย
ดงักลาวใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนญูเสยีกอน  ซึง่ขดักบัหลกัการดลุและ
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คานอาํนาจอนัเปนหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ทาํใหฝายการเมอืงสามารถออกกฎหมายได
ตามอําเภอใจ  โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ  
   ดวยเหตผุลดงักลาว  ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา  การดาํเนนิการพจิารณาและลงมติ
แกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนญูของผูถกูรองทัง้หมดในคดีนี ้ เปนการกระทาํทีไ่มชอบดวยรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๒๒  
มาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึง่  และวรรคสอง  มาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  มาตรา  ๒๙๑  (๑)  (๒)  และ  (๔)  และ
มาตรา  ๓  วรรคสอง  และมีเนื้อความที่เปนสาระสําคัญขัดแยงตอหลักการพื้นฐานและเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  
    คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไดวางหลักการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา
และการแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  วา  การดําเนินการในการเสนอราง
รฐัธรรมนญูแกไขเพิเ่ตมิ  ตองไมขดัตอหลกันติธิรรม  ไมขดัตอหลักความซ่ือสัตยสุจริต  ไมขดักบัหลักการดุลและ
คานอาํนาจซึง่กนัและกนั  และไมขดัตอบทบญัญติัของรัฐธรรมนญู  ซ่ึงเปนการกระทาํเพ่ือใหไดมาซ่ึงอาํนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการทีม่ไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู  ศาลรฐัธรรมนญูจงึมี
บทบาทในการพิทักษรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศและรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนในการพทิกัษรกัษาการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
ดังกลาว 

  ๒.๑.๒ บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
    ศาลรฐัธรรมนญูยงัมบีทบาทสาํคญัอกีประการหนึง่ตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยคอื การคุมครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน  ซึ่งในปนี้  ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยให
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีไปลวงละเมิดหรือกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิของประชาชนหลายเรื่อง  
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ 

   (๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา 
    สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี  ๑๒/๒๕๕๕  วินิจฉัยวา  
พระราชบญัญัตขิายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๔  เฉพาะในสวนทีส่นันษิฐานใหกรรมการ
ผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษทางอาญา
รวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ
การกระทาํความผดิของนติบิคุคลนัน้  ขดัตอหลักนติิธรรมและขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
กลาวคือ  ตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  นัน้ ในคดอีาญาตองสนันษิฐานวาผูตองหาหรอืจาํเลยไมมี
ความผดิ ซึง่เปนบทบญัญตัทิีมุ่งคุมครองสทิธขิองผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนขอสันนษิฐานอนัมท่ีีมา
จากหลกัสิทธมินษุยชน ดงัปรากฏในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชนอนัถอืเปนหลกัการพืน้ฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากล และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมหลักนิติธรรม  
(The  Rule  of  Law )  ท่ีไดรับการยอมรับในนานาอารยะประเทศ  อนัไดแก ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน
ของสหประชาชาติ  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International  Convention  on  Civil  and Political  Rights)
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ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย  ซึ่งเปนคําวินิจฉัยเรื่องแรกที่วางหลักไว
    ต อมาในป  ๒๕๕๖  ศาลรัฐธรรมนูญได วางบรรทัดฐานเรื่องนี้ ใน
คาํวนิจิฉยัท่ี  ๕/๒๕๕๖  ท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  ท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  และที ่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖  วา  บทบญัญติัของกฎหมาย
เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวา
มีการกระทําหรอืเจตนาประการใดอนัเกีย่วกบัการกระทาํความผดิของนติบิคุคลนัน้  ขดัตอหลกันติธิรรมและ
ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
    โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมาย
ที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลยโดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนา
อยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเง่ือนไขของการ
สนันษิฐานใหจาํเลยมคีวามผดิและตองรบัโทษทางอาญา  เนือ่งจากการสนันษิฐานวา  ถาผูกระทาํความผดิ
เปนนติบิคุคล  กใ็หกรรมการผูจดัการ  ผูจดัการหรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผดิชอบในการดําเนนิงานของนติิบคุคลนัน้
ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจใน
การกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว  โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการ
ผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนติบิคุคลนัน้วามสีวนรวมเกีย่วของกบั
การกระทาํความผดิของนติบุิคคลอยางไร  เปนการผลกัภาระการพสิจูนความบริสุทธ์ิไปยงักรรมการผูจัดการ  
ผูจัดการ  และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน  บทบัญญัติดังกลาว
จึงมิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนให
เห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา  และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วา
โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด  
นอกจากนี้  บทบัญญัติดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปน
ผูตองหาและจาํเลย  ทาํใหบคุคลดงักลาวอาจถกูจํากดัสิทธแิละเสรีภาพ  เชน  การถกูจับกมุ  หรือถกูคมุขงั  
โดยไมมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา  บทบัญญัติดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไม
ปรากฏขอเทจ็จรงิวาผูตองหาหรอืจาํเลยไดกระทาํการหรอืมเีจตนาประการใดเกีย่วกบัความผดินัน้  จึงขดัตอ
หลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 
     ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  ศาลรัฐธรรมนูญไดคุ มครอง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา มิใหมีการนําบุคคลเขาสู กระบวนการดําเนินคดีอาญา
และใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลยซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  โดยไมมี
พยานหลักฐานตามสมควรในเบ้ืองตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ
ความผิดตามท่ีถูกกลาวหาซึ่งเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับ และเปนการคุมครองสิทธิ
ของบุคคลจากการใชอํานาจรัฐเพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําผิดทางอาญา 

    (๒) การคุม้ครองสทิธขิองผูต้้องหาหรอืจำาเลยเพือ่การเข้าถงึและคุม้ครองสทิธิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉัยที ่ ๔/๒๕๕๖  วนิจิฉัยวา  พระราชบญัญติัความ
รวมมอืระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๑  บรรดาพยานหลักฐานและเอกสาร
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ทีไ่ดมาตามพระราชบัญญตัน้ีิ  เปนบทบัญญตัแิหงกฎหมายทีจ่าํกดัสทิธแิละเสรีภาพของบคุคล  และกระทบ
กระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๐  (๒)  
(๓)  (๔)  (๗)  ท้ังไมสอดคลองกบัหลกันติธิรรมตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓  วรรคสอง
     ตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)  ไดรับรองและคุมครองสทิธใิน
กระบวนการยติุธรรมไว  ไมวาจะเปนสทิธท่ีิจะไดรบัการพจิารณาโดยเปดเผย  การไดรบัทราบขอเท็จจรงิและ
ตรวจเอกสารอยางเพียงพอ  การเสนอขอเทจ็จริง  ขอโตแยง  และพยานหลักฐานของตน  การมีสิทธท่ีิจะใหคดี
ของตนไดรบัการพจิารณาคดท่ีีถกูตอง  รวดเรว็  และเปนธรรม  การไดรบัการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมในการดาํเนนิการ
ตามกระบวนการยุติธรรม  การมีโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ  และการไดรับความชวยเหลือใน
ทางคดจีากทนายความ  อกีท้ังยงัไมสอดคลองกบักตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมือง  (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)  ขอ  ๑๔.๓  อันเกี่ยวกับสิทธิ
ทีจ่ะไดรบัการพจิารณาตอหนา  สทิธทิีจ่ะตอสูคดีดวยตนเองหรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมาย  สิทธทิีจ่ะ
ซกัถามพยานซึง่เปนปรปกษตอตน  และสทิธขิอใหเรยีกพยานฝายตนมาซกัถามภายใตเงือ่นไขเดยีวกบัพยาน
ซึ่งเปนปรปกษตอตน
     โดยศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเห็นวา  พระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๑  บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาตาม
พระราชบญัญตันิี ้ ใหถือวาเปนพยานหลกัฐานและเอกสารทีร่บัฟงไดตามกฎหมาย  นัน้  เปนบทบญัญัติทีม่ไิด
กําหนดรายละเอียด  ขั้นตอน  และกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน  แตเปนบทบัญญัติที่บังคับ
ใหจําเลยตองถกูผกูมดัตามพยานหลกัฐานและเอกสารทีไ่ดมาจากการสบืพยานของโจทกในศาลตางประเทศ
ที่จําเลยไมมีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน  หรือตอสูคดีไดอยางเพียงพอแมวาการรับฟงพยาน
หลักฐานของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๒๒๗  และมาตรา  
๒๒๗/๑  ทีบั่ญญตัใิหศาลใชดุลพนิจิวนิจิฉยัชัง่นํา้หนกัพยานหลกัฐานทีจ่าํเลยไมมโีอกาสถามคาน  ดวยความ
ระมดัระวงั  และไมควรเชือ่พยานหลักฐานดงักลาวโดยลาํพงัเพือ่ลงโทษจาํเลยกต็าม  แตหลกัเกณฑดงักลาว  
กม็ไิดเปนขอหามเดด็ขาด  โดยยงัเปดโอกาสใหศาลนาํพยานหลกัฐานเชนนีไ้ปใชประกอบกับพยานหลกัฐาน
อื่นได  จึงไมเปนธรรมแกจําเลย  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  และ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  
๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)  ทัง้ไมสอดคลองกบัหลกันติิธรรมตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓  วรรคสอง 
     ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  ศาลรัฐธรรมนูญไดคุมครองสิทธิใน
กระบวนการยตุธิรรมในคดอีาญา  มใิหจาํเลยตองถกูผกูมดัตามพยานหลกัฐานและเอกสารทีไ่ดมาจากการ
สืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน  หรือตอสูคดี
ไดอยางเพียงพอ  แมวาการรับฟงพยานหลักฐานของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็ตาม  และเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลจากการใชอํานาจรัฐเพื่อเปนหลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพของผูกระทําผิดทางอาญา 

    (๓) การคุ้มครองสิทธิได้รับคาทดแทนในทรัพยสิน
     ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๑๓/๒๕๕๖  วินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๓๐ เฉพาะในสวนท่ีบัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาค
ไมตองจายคาทดแทนในการใชที่ดินและในการรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้นหรือตัดฟน ตน กิ่ง หรือราก
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ของตนไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอนํ้าที่มีขนาด
เสนผาศนูยกลางไมถงึแปดสบิเซนตเิมตรไปใต เหนอื ตาม หรือขามพ้ืนดินทีม่ใิชทีต้ั่งโรงเรือนสําหรับอยูอาศยั
เพื่อประโยชนในการผลิต การสง การจําหนายนํ้าประปา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๔๑  ประกอบ
มาตรา  ๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๙  เปนอนัใชบงัคบัมไิดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๖
     โดยศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  การประปาสวนภูมิภาคเปนบริการ
สาธารณะทีร่ฐัจาํเปนตองจดัทาํหรอืใหมขีึน้อยางตอเนือ่งเพือ่ประโยชนแกประชาชนและการพฒันาประเทศ
ในดานสาธารณูปโภคและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน  อันเปนสาธารณประโยชน  และยังมีความสําคัญ
ตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดวย  การเขาไปดําเนินการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการผลิต  การสง  และ
การจําหนายนํ้าประปา  รัฐมีความจําเปนตองใหอํานาจแกการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอนํ้าและ
ติดตั้งอุปกรณไปใต  เหนือ  ตาม หรอืขามพืน้ทีดิ่นของบุคคลทีมิ่ใชท่ีต้ังของโรงเรือนหรือทีอ่ยูอาศยัได  
เพื่อประโยชนแกการดังกลาว  โดยผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินไมไดสูญเสียสิทธิในทรัพยสิน
ของตน  เพียงแตถูกจํากัดสิทธิในการใชสอยทรัพยสินบางประการเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกฎหมายเทานั้น  อยางไรก็ตาม แมวาการเขาใชบริเวณท่ีดินเพ่ือเดินทอนํ้าและติดต้ังอุปกรณของ
การประปาสวนภูมภิาค จะเปนการกระทําเพือ่ประโยชนสาธารณะกต็าม  แตเจาของหรอืผูครอบครองทีด่นิ
ยอมตองไดรับความคุมครองภายใตขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย  การที่บทบัญญัติมาตรา  ๓๐  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ไมมกีารระบุในเรือ่งคาทดแทนไวโดยชดัแจงในกรณขีองการวางทอนํา้ทีไ่มเปนไป
ตามวรรคสอง  ในกรณีทอนํา้ท่ีมขีนาดเสนผาศนูยกลางไมถงึแปดสบิเซนตเิมตร  การบญัญตัไิวเชนนีจ้งึทาํให
เกิดการตคีวามและยดึถอืเปนหลกักฎหมายวา  ถาทอนํ้าที่การประปาสวนภูมิภาคนํามาเดินในที่ดินนั้น
มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรแลวการประปาสวนภูมิภาคก็ไมตองจายคาทดแทนให
แกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  
เฉพาะในสวนท่ีมิไดกําหนดใหการประปาสวนภูมิภาคมีการชดใชคาทดแทนในการใชที่ดินใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินในกรณีท่ีมีการวางทอนํ้าที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไว  
จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดหรือลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑  
     ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  ศาลรัฐธรรมนูญไดคุมครองสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคล  ซึ่งเปนไปตามหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่รัฐจะ
ตองคุมครองและรับรองสทิธิในทรพัยสนิของประชาชนเปนสาํคญั  และหากมกีรณใีดทีเ่ปนขอยกเวนใหรฐั
กาวลวงเขาไปลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  รัฐจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาทดแทนเยียวยา
ที่เปนธรรมตามควรแกกรณี  

   ๒.๑.๓ บทบาทการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราราง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจำาปี
    ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัที ่ ๑๔/๒๕๕๖ วา  รางพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มาตรา  ๒๗  ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม
และของสํานักงานศาลปกครอง  และมาตรา  ๒๘  ในสวนงบประมาณของสํานักงาน  ป.ป.ช.  ไมขัดหรือ
แยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด  และวรรคเกา  
    โดยศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  หนวยงานทัง้สามมโีอกาสไดชีแ้จงแสดง



๗๕
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เหตุผลการของบประมาณตอคณะอนุกรรมาธิการซ่ึงต้ังขึ้นโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  แลว  และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ก็ไดรับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ  อีกทั้งไดรับทราบถึงเหตุผลและ
ความจําเปนดงักลาวประกอบการพจิารณาแลว  กรณจีงึยงัไมถงึขนาดเปนการใชอาํนาจหนาทีโ่ดยปราศจาก
หลกัเกณฑและเหตผุล  อนัจะทาํใหกระบวนการตรารางพระราชบัญญติัฉบบันีขั้ดหรือแยงตอหลักนติิธรรม
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึงเห็นวา  ไมขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด  และวรรคเกา  
    ตามคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว  ไดวางแนวปฏบิตัใินกระบวนการพิจารณา
รางกฎหมายของรฐัสภาไววา  ควรใหหนวยงานธุรการของศาลและองคกรตามรฐัธรรมนญูมีโอกาสแสดงเหตผุล
และความจําเปนตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง  เพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล  
ซึง่การใหหนวยงานดงักลาวไดชีแ้จงดวยวาจาถงึเหตผุลความจาํเปนในการเสนอขอเพิม่งบประมาณ  รวมถงึ
การไดปรึกษาหารือรวมกนัจะทาํใหเกดิความเขาใจและไดรับทราบเหตุผลความจาํเปนในการปรบัลดหรอื
เพิ่มงบประมาณ  อันจะทําใหเกิดความเปนธรรมแกองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

   ๒.๑.๔ บทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
    ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๑/๒๕๕๖  เร่ือง  ประธานวุฒิสภา
สงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ  
รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกแตรอการลงโทษไวนั้น  
สิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึง่  (๓)  และ  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๗๔  (๕)
หรือไม
   โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง  ไมสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  และวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง
ไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๗๔  (๕)

    ในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยถึงคําวา  “ตองคําพิพากษาใหจําคุก”
ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๗๔  (๕)  นั้นหมายความวาตองคําพิพากษาใหจําคุก
โดยตองมีการจําคุกจริงเทานั้น เมื่อผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหจําคุกเปนเวลา  ๒  ป  โดยโทษจําคุกศาลใหรอการลงโทษไว  ๒  ป  จึงถือไมไดวา
ผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตามความหมายของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๔  (๕)  
    ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๑๓/๒๕๕๖  นี้  ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดตรวจสอบลกัษณะตองหามในการดาํรงตาํแหนงและสิน้สุดความเปนรฐัมนตรใีหเปนไปตามทีร่ฐัธรรมนญู
กําหนดไว  ซึ่งนับวาเปนบทบาทและแนวทางในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงรัฐมนตรีเพ่ือใช
อํานาจในการบริหารประเทศใหอยูในกรอบของความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

   ๒.๑.๕ บทบาทเกีย่วกบัการดำาเนินงานของพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐
    พรรคการเมืองเปนสถาบันหลักทางการเมือง  ประกอบดวยกลุ มบุคคล
ที่มีอุดมการณทางการเมอืงทีส่อดคลองกนัมารวมตัวกนัเพ่ือดําเนนิกจิกรรมทางการเมอืง โดยมจุีดมุงหมาย



๗๖
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สาํคญัในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเขาสมัครรบัเลือกต้ังเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร   เพือ่เขาไปมสีวนรวม
ในการใชอาํนาจบรหิารและนติบัิญญตั ิ และทาํหนาทีเ่ชือ่มโยงระหวางรฐักับประชาชน และมบีทบาทในการ
พฒันาการเมอืงและสรางนกัการเมอืงทีด่มีีคณุคาใหกบัประเทศ  โดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง  การดําเนิน
กจิการของพรรคการเมอืง  และการเงนิและการอดุหนนุทางการเงินของพรรคการเมอืง  ตลอดจนการเลิก
และการยุบพรรคการเมืองไว โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งยุบพรรคการเมือง  ซึง่ไมดาํเนนิงานใหเปน
ไปตามทีก่ฎหมายดงักลาวกาํหนดไวได  โดยมคํีารองของนายทะเบียนพรรคการเมอืงท่ีขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มคีาํส่ังยบุพรรคการเมือง  รวม  ๔  เรือ่ง  ดงันี้  
    (๑) ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่   ๓/๒๕๕๖  มีคําส่ังให ยุบพรรค
ชวีติทีด่กีวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  
ประกอบมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจัด
ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมอืงขึน้ใหมอกีไมได  ภายในกาํหนดหาปนบัแตวนัทีศ่าลรัฐธรรมนญูมคีาํส่ังใหยบุพรรคผูถกูรอง    
ตามมาตรา  ๙๗ 
    (๒) ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๗-๙/๒๕๕๖  มีคําสั่งใหยุบพรรค
พลังแผนดินไท  (พรรคอาสามาตุภูมิ) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง         
พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๘๒  และใหผูซึ่งเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ  ฉบับลงวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  
๒๕๕๓  และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
พรรคอาสามาตุภูมิ  ฉบับลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือ
เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไม
ไดภายในกาํหนดหาปนับแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่ใหยบุพรรคผูถกูรองตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗  และเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้หัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง       ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดงักลาวขางตน  มกีาํหนด
เวลาหาปนบัแตวนัท่ีศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่ใหยบุพรรคผูถกูรอง  ตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวา
ดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา  ๙๘   

   นอกจากนี้  ศาลรัฐธรรมนูญยังไดมีคําวินิจฉัยที่  ๑๒/๒๕๕๖  ยกคํารอง
ของสมาชกิพรรคเพือ่ไทยทีข่อใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวา  มตขิองพรรคเพือ่ไทย  ทีอ่นญุาตให        
นายสถิรพร  นาคสขุ  ลาออกจากการเปนผูสมคัรรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่  เพ่ือ
สมคัรรบัเลอืกตัง้นายกองคการบรหิารสวนจงัหวดัยโสธร  เนือ่งจากไมเคยไดรบัหนงัสอืลาออกของนายสถิรพร  
นาคสขุ   แตอยางใด  อกีทัง้ผูรองกไ็มสามารถนาํมติของผูถูกรองมาแสดงตามท่ีกลาวอางได  ดังน้ัน  จึงฟง
ไมไดวาพรรคผูถกูรองมมีตอินญุาตใหนายสถริพร  นาคสขุ  ลาออกจากการเปนผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแทนราษฎร แบบบญัชรีายช่ือ  เพือ่สมัครรับเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวดัยโสธร  กรณจึีง
ไมมมูีลอนัจะเปนการกระทําท่ีขัดตอสถานะและการปฏบิติัหนาทีข่องสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามรฐัธรรมนญู  



๗๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

หรอืขดัหรอืแยงกบัหลกัการพืน้ฐานแหงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  
ตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๖๕  วรรคสาม  แตอยางใด
    ตามคาํวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว  ศาลรฐัธรรมนญูไดพจิารณาวนิจิฉยัเก่ียวกบั
การดําเนินงานของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง            
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทั้งในสวนที่พรรคการเมืองกระทําการฝาฝนกฎหมาย  การกระทําดังกลาวยอมเปนเหตุให     
ศาลรฐัธรรมนญูสัง่ยบุพรรคการเมอืงและลงโทษผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง จึงนับ
เปนบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการเปนผู ชี้ขาดวา  พรรคการเมอืงมกีารกระทาํอนัเปนเหตใุหตอง
ยบุไปหรอืคาํสัง่ของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงท่ีมตีอพรรคการเมอืงน้ันชอบดวยกฎหมายหรือไม  และในสวน
ทีพ่รรคการเมอืงกระทาํการขดัหรอืแยงกบัหลกัพ้ืนฐานแหงการปกครองการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  หรอืไม  นัน้  เปนสวนหนึง่ในการตรวจสอบพรรคการเมืองใหดํารงอยูอยาง
มีคุณภาพและความรับผิดชอบอันมีผลตอเนื่องไปถึงการทําหนาท่ีเปนสถาบันหลักในการพัฒนาการเมือง
หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอไป 

๒.๒ จำานวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
 ๒.๒.๑ คดีที่ค้างพิจารณายกมาจากปี  ๒๕๕๕ จำานวน  ๑๔ เรื่อง
  เรื่องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ  มาตราตาง  ๆ จํานวน  ๑๒ เรื่อง
  เรื่องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒ จํานวน   ๒ เรื่อง
 ๒.๒.๒ คดีที่เข้าสูกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
  ระหวางปี  ๒๕๕๖ จำานวน ๑๐๗ เรื่อง
  (๑)  เรื่องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ  มาตราตาง  ๆ จํานวน   ๘๔ เรื่อง
  (๒)  เรื่องที่ประชาชนยื่นตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๒ จํานวน   ๒๓ เรื่อง
 ๒.๒.๓ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ  ในปี  ๒๕๕๖ จำานวน   ๘๔ เรื่อง
  (๑)  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน   ๒๑ เรื่อง
   -  เปนคดีที่คางพิจารณาจากป  ๒๕๕๕ จํานวน   ๑๑ เรื่อง
   -  เปนคดีที่คางพิจารณาจากป  ๒๕๕๖ จํานวน  ๑๐ เรื่อง
   (๒) คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๖๓ เรื่อง
   -  เปนคดีที่คางพิจารณาจากป  ๒๕๕๕ จํานวน  ๓ เรื่อง
   -  เปนคดีที่คางพิจารณาจากป  ๒๕๕๖ จํานวน    ๖๐ เรื่อง
  (๓) คดีคางยกไปป  ๒๕๕๗ จํานวน    ๓๗ เรื่อง
 ๒.๒.๔ เรื่องร้องเรียนที่ยื่นเข้ามาในปี  ๒๕๕๖ จำานวน   ๒๙ เรื่อง



๗๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

องคกร / บุคคล

เรื่องเสร็จเปนคําวินิจฉัย เรื่องที่

ไมรับคํารอง

ไวพิจารณา 

/ จําหนาย

คํารอง

เรื่องคาง

พิจารณา

ยกไป

ป ๒๕๕๗

รวม รอยละคางพิจารณา

จากป   

๒๕๕๕

เรื่องเขามา

ป   ๒๕๕๖

๑.  ประธานรัฐสภา - ๑ ๒ ๑ ๔ ๒.๖๗

๒.   ประธานวุฒิสภา ๑ - - - ๑ ๐.๖๗

๓.  ประธานสภาผูแทน

ราษฎร
- - ๑ ๒ ๓ ๒

๔.  ศาลยุติธรรม ๔ ๓ ๕ ๘ ๒๐ ๑๓.๓๓

๕.  ศาลปกครอง - ๑ ๒ ๔ ๗ ๔.๖๗

๖.  ประธานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งในฐานะ

นายทะเบียนพรรคการเมือง

๔ - - ๔ ๘ ๕.๓๓

๗.  ผูตรวจการแผนดิน  ๑ - - ๔ ๕ ๓.๓๓

๘.  คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ
- ๑ - ๑ ๒ ๑.๓๓

๙.  หัวหนาพรรคการเมือง

หรือสมาชิกพรรคการเมือง
- - ๑ - ๑ ๐.๖๗

๑๐.   มาตรา  ๖๕  วรรคสาม ๑ - - - ๑ ๐.๖๗

๑๑.  บุคคลทั่วไป  

ตามมาตรา  ๖๘
- ๔ ๓๒ ๙ ๔๕ ๓๐

๑๒.  บุคคลทั่วไป  

ตามมาตรา  ๒๑๒
- - ๒๐ ๔ ๒๔ ๑๖

๑๓.  เรื่องรองเรียนโดย

บุคคลทั่วไป
- - ๒๙ - ๒๙ ๑๙.๓๓

รวม ๑๑ ๑๐ ๙๒ ๓๗ ๑๕๐ ๑๐๐

 ๒.๒.๕  ตารางจำาแนกประเภทเร่ืองพิจารณาตามองคกรหรอืบคุคลทีส่งเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัย  ปี  ๒๕๕๖



๗๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ๒.๒.๖  ตารางจำาแนกประเภทเรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปี  ๒๕๕๖*

ประเภทเรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

จำานวนเร่ืองทีค่า้ง
พิจารณาจาก
ปี  ๒๕๕๕

จำานวนเรื่องที่สงให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัย  ปี  ๒๕๕๖
ร้อยละ

๑.  การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม

๕ ๒๓ ๒๘.๕๗

๒.  การวินิจฉัยวาการตรากฎหมายขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม

- ๕ ๕.๑๐

๓.  การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม

- ๒ ๒.๐๔

๔.  การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกรัฐสภา  รัฐมนตรี  และ
กรรมการการเลือกตั้ง

๑ ๒ ๓.๐๖

๕.  การวินิจฉัยเกี่ยวกับการคุมครอง
หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
และปกปองคุมครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

๖ ๔ ๑๐.๒๐

๖.  การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือไม

- ๔ ๔.๐๘

๗.  การวินิจฉัยคํารองของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมีคําวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ

๒ ๔๔ ๔๖.๙๕

รวม ๑๔ ๘๔ ๑๐๐

 *ตารางจาํแนกประเภทเรือ่งท่ีขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉัยตามขอ  ๒.๒.๖  นี ้ ไมไดนบัรวม
เรือ่งรองเรยีนตามตาราง  ๒.๒.๕  เน่ืองจากคาํรองเรือ่งรองเรยีนเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
ในประเดน็ท่ีมไิดอยูในอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนญู  โดยสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูไดนาํเร่ืองรองเรยีน
เสนอตอทีป่ระชมุคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญูเพ่ือแจงใหผูรองทราบวาไมสามารถรับไวพิจารณาวนิจิฉัยได
และไมตองจัดทําเปนคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด  



๘๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 ๒.๒.๗  ตารางจำาแนกประเภทคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี  ๒๕๕๖  ตามรัฐธรรมนูญ

คำาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ตามมาตรา)

เรื่องค้างพิจารณา
จากปี  ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา
ปี  ๒๕๕๖ รวม ร้อยละ

มาตรา  ๖๕  วรรคสาม ๑ - ๑ ๔.๗๖

มาตรา  ๖๘ - ๔ ๔ ๑๙.๐๕

มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑) - ๑ ๑ ๔.๗๖

มาตรา  ๑๘๒ ๑ - ๑ ๔.๗๖

มาตรา  ๒๑๑ ๔ ๔ ๘ ๓๘.๑๐

มาตรา  ๒๔๕  (๑) ๑ - ๑ ๔.๗๖

มาตรา  ๒๕๗  วรรคหนึ่ง  (๒) - ๑ ๑ ๔.๗๖

พ.ร.ป. พรรคการเมือง  
มาตรา  ๙๓

๔ - ๔ ๑๙.๐๕

รวม ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๑๐๐

 ๒.๒.๘  ตารางจำาแนกประเภทคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญปี  ๒๕๕๖  ตามรัฐธรรมนูญ

คำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
(ตามมาตรา)

เรื่องค้างพิจารณาจากปี  
๒๕๕๕

เรื่องค้างพิจารณาจากปี  
๒๕๕๖ รวม

ไมรับ จำาหนาย ไมรับ จำาหนาย

มาตรา  ๖๘ - - ๓๑ - ๓๑

มาตรา  ๙๑  

วรรคสาม

- - - ๑ ๑

มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  
(๑)

- - ๒ - ๒

มาตรา  ๒๑๑ - - ๖ ๑ ๗

มาตรา  ๒๑๒ ๒ - ๑๙ - ๒๑

พ.ร.ป. พรรคการเมือง  
มาตรา  ๑๓  และ  ๑๔

- ๑ - - ๑

รวม ๒ ๑ ๕๘ ๒ ๖๓



๘๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๓  สรุปยอคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๑)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑/๒๕๕๖
เรื่อง   ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
    วา  ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ  รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานัก
    นายกรัฐมนตรี  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  
    (๓)  และ  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๗๔  (๕)  หรือไม
ผูรอง   ประธานวุฒิสภา  
ผูถูกรอง   นายวราเทพ  รัตนากร
กฎหมายที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๔  (๕)  และมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  และ  (๕)
  ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา     
ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ  รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูถูกรอง  สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๓)  เนื่องจากผูถูกรองขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลังมีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลโดยตรง  
ไดออกสลากพิเศษแบบเลขทาย  ๓  ตัว  และ  ๒  ตัว  (หวยบนดิน)  แลวนําเงินรายไดหลังหักคาใชจาย
ในการดําเนินการแลวคืนสูสังคมแทนการนําสงเปนรายไดแผนดิน  อันเปนการกระทําที่อยูนอกกรอบ
วัตถุประสงคของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ฝาฝนตอพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  และ
พระราชบญัญตัสิาํนกังานสลากกนิแบงรฐับาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ถอืเปนการปฏบัิติหรือละเวนการปฏบิติัหนาที่
โดยมิชอบเพือ่ใหเกดิความเสยีหายแกสาํนกังานสลากกนิแบงรฐับาลและแผนดนิ  จงึมีความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๕๗  และมาตรา  ๘๓  ใหจําคุกเปนเวลา  ๒  ป  และปรับ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
แตเนื่องจากผูถูกรองไมเคยกระทําความผิดมากอน  ประกอบกับพิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลว  
เห็นสมควรใหรอการลงโทษจําคุกไวมีกําหนด  ๒  ป  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๕๖  ไมชําระ
คาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา  รัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึง่  บญัญติัวา  “ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  ...  (๓)  ตองคําพิพากษาใหจําคุก  แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษ  เวนแตเปนกรณทีีค่ดยีงัไมถงึทีสุ่ดหรือมกีารรอการลงโทษในความผิดอนัไดกระทําโดยประมาท  
ความผดิลหโุทษ  หรอืความผดิฐานหมิน่ประมาท  ...  (๕)  ขาดคณุสมบติัหรอืมลีกัษณะตองหามตามมาตรา  
๑๗๔”  และมาตรา  ๑๗๔  บัญญัติวา  “รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้  ...  
(๕)  ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมา  ยังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง  เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”  แลวเห็นวา  คําวา  “ตองคําพิพากษาใหจําคุก”  ตาม
มาตรา๑๘๒  วรรคหน่ึง  (๓)  เปนกรณีตองคาํพพิากษาในขณะดํารงตาํแหนงรฐัมนตร ี จงึจะเปนผลใหความ
เปนรฐัมนตรสีิน้สดุลง  แตกรณขีองผูถกูรองเปนกรณท่ีีตองคาํพิพากษาใหจําคกุกอนไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรี  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงไมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  
วรรคหนึง่  (๓)  นี ้ สวนคาํวา  “ตองคาํพพิากษาใหจําคกุ”  ตามมาตรา  ๑๗๔  (๕)  ตองเปนกรณทีีต่องโทษ
จาํคกุจรงิ  มใิชกรณทีีศ่าลพพิากษาใหจาํคุกแตใหรอการลงโทษไว  และเมือ่ขอเทจ็จริงปรากฏวา  ผูถกูรอง
เคยตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ในคดีหมายเลขแดง
ที่  อม.  ๑๐/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒  ใหจําคุกเปนเวลา  ๒  ป  โดยโทษจําคุกศาลใหรอ



๘๒
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การลงโทษไวมีกําหนด  ๒  ป  จึงถือไมไดวา  ผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตามความหมาย
ของรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๗๔  (๕)  ความเปนรฐัมนตรขีองผูถกูรองจงึไมสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  
๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๗๔  (๕)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรี
ของผู้ถูกร้องไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๕)  ประกอบมาตรา  ๑๗๔  (๕)

(๒)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๒/๒๕๕๖
เรื่อง   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๘  ขัดหรือแยง
                               ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม
ผูรอง   ศาลอาญากรุงเทพใตสงคําโตแยงของจาํเลย  เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา
    วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  
กฎหมายที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๘  
  พนกังานอยัการยืน่ฟองนาย  พ  ในฐานะกรรมการผูมอีาํนาจลงลายมอืชือ่และประทบัตรา
สําคัญของบริษัท  ด  ตอศาลอาญากรุงเทพใต  ในฐานความผิดรวมกันเปนนายจางไมจายคาจางแกลูกจาง
ใหถูกตองและตามกําหนดเวลา  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๗๐  มาตรา  
๑๔๔  และมาตรา  ๑๕๘  และประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๘๓  จาํเลยยืน่คาํรองตอศาลอาญากรงุเทพใต
โตแยงวา  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๘  ที่บัญญัติวา  “ในกรณีที่ผูกระทํา
ความผดิเปนนติบิคุคล  ถาการกระทาํความผิดของนติิบคุคลนัน้เกดิจากการส่ังการ  หรือการกระทาํของบคุคลใด  
หรือไมส่ังการ  หรอืไมกระทําการอันเปนหนาท่ีทีต่องกระทาํของกรรมการผูจดัการ  หรอืบคุคลใด  ซึง่รบัผดิชอบ
ในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้  ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย”  เปนกรณี
ที่หากนิติบุคคลกระทําความผิดแลว  บุคคลใดเปนผูสั่งการ  หรือไมสั่งการ  หรือกระทําการ  หรอืไมกระทาํ
การอันเปนหนาทีข่องกรรมการผูจดัการหรอืผูทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิการของนติบิคุคลนัน้  ตองรบัโทษ
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย  โดยโจทกไมตองนําสืบวาบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําความผิดดวยหรือไม  
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองสิทธิ
ของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวา
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด  ขอสันนิษฐานดังกลาวเปนขอสันนิษฐานที่มาจาก                
หลักสิทธิมนุษยชนดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ขอ  ๑๑  และเปนการขัดหรือแยง
กับหลักนติธิรรมทีว่า  โจทกในคดอีาญาตองมภีาระการพสิจูนถงึการกระทาํความผดิของจาํเลยใหครบองค
ประกอบความผิด  ดังนั้น  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๘  จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ศาลอาญาจึงสงคําโตแยงของจําเลยขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
มาตรา  ๑๕๘  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ถือเอาพฤติกรรมหรือการกระทําของผู ที่มีหนาที่
และความรับผิดชอบ  ซึ่งกอใหเกิดการกระทําความผิดของนิติบุคคลวาตองรับผิดในผลของการกระทํา
ของตนเอง  จงึมใิชเปนบทสนันษิฐานความผดิของกรรมการผูจดัการหรอืบคุคลซึง่มหีนาทีใ่นการดาํเนินงาน
ของนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดไวกอนตั้งแตแรกเริ่มคดี  หากแตโจทกยังคงตองมีหนาที่พิสูจน
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ถงึการกระทาํ  หรืองดเวนกระทาํตามหนาทีข่องบคุคลดงักลาวกอนวาเปนผูสัง่การ  หรอืไมสัง่การ  หรอืกระทาํการ  
หรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทํา  และมีความผิดตามที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติไว  ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑทั่วไปของความรับผิดทางอาญาที่ผูกระทําความผิด
จะตองรับผลแหงการกระทําการ  หรืองดเวนกระทําการนั้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิด  
และการกระทาํหรอืงดเวนกระทาํการนัน้ตองครบองคประกอบความผดิ  นอกจากนี ้ เมือ่นติบิคุคลถกูกลาวหา
วากระทาํความผดิโจทกจะตองพสิจูนใหศาลเหน็โดยปราศจากเหตุอนัควรสงสัยวา  การกระทําความผิดนัน้
เกิดขึน้จากการสัง่การ  หรอืการไมสัง่การ  หรอืการกระทาํการ  หรอืการไมกระทาํการของกรรมการผูจดัการ  
หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิการของนิตบิคุคลนัน้  และภาระพสิจูนการกระทาํความผดิของบคุคล
ดงักลาวยงัคงตองพจิารณาถึงมาตรฐานการพสิจูนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  มาตรา  ๒๒๗  
ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยไดก็ตอเมื่อแนใจวามีการกระทําความผิดจริงตามที่กฎหมายบัญญัติ  
และในกรณีท่ีมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําความผิดหรือไม  ศาลจะตองยกประโยชนแหง
ความสงสยัใหแกจาํเลย  และในระหวางการพจิารณาของศาล  หรอืหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมอืน่นัน้  
กรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ยังถือวาเปนผูบริสุทธิ์อยู
จนกวาศาลมคีาํพิพากษาอนัถึงท่ีสดุวาจาํเลยไดกระทาํการอนัเปนความผดิ  ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉัยวา  
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๘  ไมขัดหรอืแย้งตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙
วรรคสอง  

(๓)  ยอคำาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๖
เรื่อง   นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชีวิตที่ดีกวา
ผูรอง   นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูถูกรอง   พรรคชีวิตที่ดีกวา
กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
   มาตรา  ๒๘ (๕)  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๗
  ผูรองยืน่คาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่ยบุพรรคผูถกูรอง  เนือ่งจากไมจดัทาํรายงาน
การดาํเนนิกจิการของพรรคการเมอืงในรอบปฏทิินทีผ่านมาแจงใหผูรองทราบ  ตามพระราชบญัญติัประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๒  และมคีาํสัง่ใหผูดํารงตาํแหนงกรรมการบริหาร
พรรคผูถกูรองจะจดแจงการจดัตัง้พรรคการเมอืงขึน้มาใหมอกีไมไดภายในกาํหนดเวลาหาปนบัตัง้แตวนัที่
พรรคผูถูกรองถูกยุบตามมาตรา  ๙๗  โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดวา  หัวหนาพรรคผูถูกรองจัดทํารายงาน
การดําเนินการกิจการของพรรคในรอบปฏิทิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เสนอตอผูรอง  ซึ่งไมไดจัดทําโดยที่ประชุม
ใหญของพรรค  จึงไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐
มาตรา  ๒๘  วรรคสอง (๕)  และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  วิธีการรายงานการดําเนิน
กิจการของพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ที่บัญญัติใหตองจัดทําโดย
ทีป่ระชมุใหญของพรรค  ซึง่ผูรองไดแจงใหหวัหนาพรรคผูถกูรองจดัทาํรายงานใหถูกตองตามความเปนจรงิ
และตองจดัทาํโดยทีป่ระชมุใหญของพรรคและใหแจงผูรองทราบ  เมือ่พนระยะเวลาดังกลาว  หวัหนาพรรค
ผูถกูรองไมไดดาํเนนิการแตอยางใด  ผูรองจงึมหีนงัสือใหชีแ้จงเหตุผลภายในเจ็ดวนันบัแตวนัท่ีไดรับหนงัสือ
แตหัวหนาพรรคผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานดังกลาวใหม  และไมไดชี้แจงเหตุผลที่ไมสงรายงานนั้น
ใหผูรองทราบ



๘๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  เมื่อผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคในรอบปปฏิทิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่ผู รองกําหนด
ตามพระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๒  และตองจดัทาํ
โดยทีป่ระชมุใหญของพรรคตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  (๕)  ศาลรฐัธรรมนญูจงึมคีำาสัง่ยบุพรรคผูถ้กูร้อง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบ
มาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และตามมาตรา  ๙๗  ไมได้ให้ศาลรฐัธรรมนญูมีอำานาจสัง่เปนอยางอืน่  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำาสั่งให้ผู้ดำารงตำาแหนงกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ยุบไป  จะจดแจ้ง
การจดัตัง้พรรคการเมอืงขึน้ใหมหรอืเปนกรรมการบริหารพรรคการเมอืง  หรือมสีวนรวมในการจดแจ้ง
การจัดตั้งข้ึนใหมอีกไมได้ภายในกำาหนดเวลาห้าปีนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ยุบพรรค
ผู้ถูกร้อง  

(๔)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๔/๒๕๕๖  
เรือ่ง พระราชบัญญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๑  
                             ขัดหรือแยงต อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙  
                             และมาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)  หรือไม
ผูรอง     ศาลอาญาสงคําโตแยงของจาํเลย  เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตาม
    รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)
    พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
    มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๑  
  พนกังานอยัการยืน่ฟองพลตํารวจโท  ส  กบัพวก  รวม  ๕  คน  เปนจําเลย  ตอศาลอาญา
ในฐานความผดิรวมกนัหนวงเหนีย่วกกัขังผูอืน่เปนเหตุใหผูนัน้ถงึแกความตาย  และรวมกันฆาผูอืน่โดยเจตนา
และโดยไตรตรองไวกอน  และเพื่อปกปดการกระทําความผิดอื่นของตน  และเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนอาญา
ในความผดิอืน่ทีต่นไดกระทาํไว  โดยจาํเลยทัง้หายืน่คาํรองโตแยงวา  พระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๑  
ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)  ศาลอาญา
จงึสงคาํโตแยงของจาํเลยขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๒๑๑  
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  พระราชบญัญติัความรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่ง
ทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  เปนเพียงการบัญญัติ
หลกัเกณฑและวธิกีารในการขอความชวยเหลอืจากตางประเทศในเรือ่งทางอาญา ซ่ึงเปนเรือ่งการดําเนนิการ
ขององคกรฝายบริหาร  บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมิไดขัดตอหลักนิติธรรม  ทั้งมิไดจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล หรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  
พระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  
มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  ไมขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙  
และมาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)  
  สวนพระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๑



๘๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

เปนบทบัญญัติท่ีมิไดกําหนดรายละเอียด  ขั้นตอน  และกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน  
แตเปนบทบัญญัติท่ีบังคับใหจําเลยตองถูกผูกมัดตามพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาจากการสืบพยาน
ของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมีโอกาสตรวจ  หรือรับทราบพยานหลักฐาน  หรือตอสูคดีไดอยาง
เพียงพอแมวาการรับฟงพยานหลักฐานของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  ๒๒๗  และมาตรา  ๒๒๗/๑  ที่บัญญัติใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานที่จําเลย
ไมมโีอกาสถามคานดวยความระมดัระวงั  และไมควรเชือ่พยานหลกัฐานดงักลาวโดยลาํพังเพือ่ลงโทษจาํเลย
กต็าม  แตหลกัเกณฑดงักลาวกม็ไิดเปนขอหามเดด็ขาด  โดยยงัเปดโอกาสใหศาลนาํพยานหลักฐานเชนนีไ้ป
ใชประกอบกับพยานหลักฐานอื่นไดจึงไมเปนธรรมแกจําเลย  ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)
ไดรบัรองและคุมครองสิทธใินกระบวนการยติุธรรมไว  ไมวาจะเปนสิทธท่ีิจะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผย  
การไดรับขอเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารอยางพอเพียง  การเสนอขอเท็จจริง  ข อโตแยง  
และพยานหลักฐานของตน  การมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง  รวดเร็ว  
และเปนธรรม  การไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  การมีโอกาส
ในการตอสูคดีอยางพอเพียง  และการไดรับความชวยเหลือในคดีจากทนายความ  อีกทั้งยังไมสอดคลอง
กบักตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  (International  Covenant  on  Civil  
and  Political  Rights - ICCPR)  ขอ  ๑๔.๓  อันเกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนา  สิทธิที่จะ
ตอสูคดดีวยตนเองหรอืโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมาย สทิธทิีจ่ะซกัถามพยานซึง่เปนปรปกษตอตน  และ
สทิธขิอใหเรยีกพยานฝายตนมาซกัถามภายใตเงือ่นไขเดยีวกบัพยานซึง่เปนปรปกษตอตน  ศาลรฐัธรรมนญู
วินิจฉัยวา  พระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๑  
ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๙  และ  มาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๗)

(๕)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๕/๒๕๕๖
เรื่อง    ผูตรวจการแผนดนิเสนอเรือ่งขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู  
    มาตรา  ๒๔๕  (๑)  วา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔   
    มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม
ผูรอง   ผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔
   ผูรองขอใหศาลรฐัธรรมนูญพิจารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๔๕  (๑) กรณไีดรบั
หนงัสอืรองเรยีนจากนาย  ว  ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการ  นาง  น  และนาย  ท  
กรรมการบริหาร  ของบริษัท  อ  พรอพเพอรตี้  จํากัด  (มหาชน)  วา  ถูกเจาพนักงานทําการคนเพื่อยึด  
อายัดเครื่องคอมพิวเตอร  แผนซีดี  หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวของ  ที่มีการติดตั้งหรือบันทึกขอมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอรละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม  และบันทึกการตรวจคน  ยึด  อายัดของกลางและรายงาน
การตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท  ตอมาไดมีการรองทุกขเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์  และมีหมาย
เรียกผูตองหาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมายัง
บรษัิท  และกรรมการบรษัิททกุคนในฐานะผูตองหา  จากกรณดัีงกลาว  ผูรองเรยีนเหน็วา  พระราชบญัญตัิ
ลขิสทิธิ ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  ซึง่บญัญติัวา  “ในกรณทีีน่ติิบคุคลกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี้  



๘๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ใหถอืวากรรมการหรอืผูจัดการทกุคนของนิตบิคุคลนัน้เปนผูรวมกระทาํผิดกับนติิบคุคลนัน้  เวนแตจะพิสูจน
ไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย”  เปนบทบัญญัติที่ขัดตอ
หลักนิติธรรม  และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง    
  ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  
มวีตัถปุระสงคใหดาํเนนิคดแีกกรรมการหรอืผูจัดการทุกคนของนติิบคุคล  โดยใหถือวาเปนผูรวมกระทําผิด
กับนิตบิคุคลดวย  จงึเปนขอสนันษิฐานตามกฎหมายทีม่ผีลเปนการสนันษิฐานความผดิของจาํเลย  โดยโจทก
ไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  เปนการนําการกระทํา
ความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา  
เนือ่งจากการสนันษิฐานวา  ถาผูกระทาํความผดิเปนนติบิคุคล  กใ็หกรรมการหรอืผูจดัการทกุคนของนติบิคุคล
นั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจ
ในการกระทาํความผดิของนติิบุคคลดังกลาว  โดยโจทกไมตองพสิจูนถงึการกระทาํหรอืเจตนาของกรรมการ
หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร  
คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนกรรมการหรือผูจัดการ
ของนิติบุคคลนั้นเทานั้น  กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา  กรรมการหรือผูจัดการทุกคน
ของนติิบคุคลนัน้ไดกระทาํความผดิรวมกบันติิบคุคลดวย  อนัมผีลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์
ไปยงักรรมการหรอืผูจดัการทุกคนของนิตบุิคคลนัน้  บทบญัญตัมิาตราดงักลาวจงึเปนการสนันษิฐานความผิด
ของผูตองหาหรอืจาํเลยในคดอีาญาโดยอาศยัสถานะของบคุคลเปนเงือ่นไข  มใิชการสนันิษฐานขอเทจ็จรงิ
ที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา  และยังขัดกับหลักนิติธรรมในขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมี
ภาระการพสิจูนถงึการกระทาํความผดิของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด  นอกจากนี ้ บทบญัญติั
ดงักลาวยงัเปนการนาํบคุคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย  ทําใหบุคคล
ดงักลาวอาจถูกจํากดัสทิธแิละเสรภีาพ  เชน  การถกูจบักมุ  หรอืถกูคมุขงั  โดยไมมพียานหลกัฐานตามสมควร
ในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา  
บทบัญญัติดังกลาวในสวนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหา
หรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอนัเก่ียวกับความผดินัน้  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  
พระราชบัญญัติลขิสทิธิ ์พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๗๔  เฉพาะในสวนทีส่นันษิฐานให้กรรมการหรอืผูจ้ดัการทกุคน
ของนติบิคุคลนัน้เปนผูร้วมกระทำาผดิกบันติบิคุคลนัน้  โดยไมปรากฏวามสีวนเกีย่วข้องอยางใดอยางหนึง่
กับการกระทำาความผิดของนิติบุคคลนั้น  มีปญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  เพราะขัดหรือ
แย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖

(๖) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๖
เรื่อง    พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗
    วรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึง่  และวรรคสอง  หรือไม
ผูรอง     ศาลอุทธรณมีคําสั่งใหศาลอาญาสงคําโตแยงของผูถูกกลาวหาที่  ๕  เพื่อขอให
                              ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึง่  และวรรคสอง  
   พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  
    วรรคสี่  



๘๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย  ผูรอง  กลาวโทษ  นาย  ส  
กบัพวก  รวมสบิสองคน  ผูถูกกลาวหา  ตอกรมสอบสวนคดีพเิศษ  เพือ่สอบสวนดําเนนิคดีตามพระราชบญัญติั
หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๐๗  มาตรา  ๓๐๘   มาตรา  ๓๑๑  มาตรา  ๓๑๓        
มาตรา  ๓๑๔  และมาตรา  ๓๑๕  ประกอบประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และมาตรา  ๘๖  
ในระหวางการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ  ผูรองยืน่คาํรองตอศาลอาญาขอใหมคีาํสัง่หามผูถกูกลาวหา
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕        
มาตรา  ๒๖๗  วรรคสี่  และในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ  ผูถูกกลาวหาที่  ๕  ยื่นคํารอง
ใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัโดยโตแยงวา  การทีผู่รองกลาวโทษและขอใหศาลอาญามคํีาสัง่หามผูถกูกลาวหาท่ี  
๕  ออกนอกราชอาณาจกัรไวกอนในขณะท่ีศาลยงัมไิดมคีาํพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด  นัน้จะ
ปฏิบัตเิสมอืนเปนผูกระทาํความผดิมไิด  นอกจากนี ้ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๔  บญัญตัใิหเสรภีาพแกบคุคล
ในการเดนิทางอนัเปนสทิธแิละเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานของประชาชน  ซ่ึงผูถกูกลาวหาที ่ ๕  ตองไดรับเสรีภาพ
ในการเดินทางตามกฎหมายเชนกัน  การจํากัดสิทธิใด  ๆ  จะตองอยูภายใตเงื่อนไขกําหนดเวลาที่ชัดเจน         
มาตรา  ๒๖๗  วรรคสี่  ไมไดกําหนดระยะเวลาคําสั่งหามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไวอยางชัดเจน
วาการจาํกดัเสรภีาพในการเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรจะอยูภายใตระยะเวลาเพยีงใด  ซึง่ขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๔  อกีทัง้มาตรา  ๒๖๗  วรรคหนึง่  วรรคสอง  และวรรคสาม  บญัญติัใหสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพยมอีาํนาจสัง่ยดึหรืออายดัทรัพยสินของบคุคลนัน้หรือ
ทรัพยสินซ่ึงมหีลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาเปนของบคุคลทีไ่ดกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี ้  และมเีหตุ
อนัควรเชือ่วาผูกระทาํความผดิจะยกัยายหรอืจาํหนายทรพัยสนิของตน  แตจะยดึหรอือายดัทรพัยสนิไวเกนิ
หนึง่รอยแปดสบิวนัไมได  เวนแตในกรณท่ีีมกีารฟองคดตีอศาล  คาํสัง่ยดึหรอือายดัดงักลาวยงัคงมผีลตอไปจนกวา
ศาลจะสั่งเปนอยางอื่น  ซึ่งการกระทําตอทรัพยสินตามมาตรา  ๒๖๗  วรรคหนึ่ง  นั้น  มกีาํหนดระยะเวลา
ที่ชัดเจน  แตการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา  ๒๖๗  วรรคสี่  ไมมีกําหนดระยะเวลา
ที่ชัดเจนหรือระยะเวลาสิ้นสุดลงเมื่อใด  ศาลอุทธรณเห็นวา  คําโตแยงของผูถูกกลาวหาที่  ๕  เปนกรณี
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑ 
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา รัฐธรรมนญู  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึง่  เปนบทบญัญติั
ทีใ่หการรบัรองเสรภีาพของบคุคลในการเดนิทางและเลือกถิน่ทีอ่ยูภายในราชอาณาจักรไดโดยอสิระ  และวรรค
สอง  เปนบทบัญญติัใหรฐัตรากฎหมายเพือ่จาํกดัเสรภีาพดังกลาวไดเฉพาะเพือ่ความมัน่คงของรัฐ  ความสงบ
เรยีบรอยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน  การผังเมือง  หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาวเทาน้ัน  นอกจากน้ีกฎหมายท่ี
จาํกดัเสรภีาพดงักลาวตองกระทําเทาท่ีจาํเปน  และจะกระทบกระเทอืนสาระสาํคัญแหงเสรภีาพของบคุคล
ในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยูมิได  ทั้งตองเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง  อนัเปนหลกัเกณฑและเงือ่นไข
ในการจาํกดัสิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  
  สําหรับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เปนกฎหมาย
ที่มีวตัถปุระสงคในการกาํกบัและพฒันาตลาดทนุใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น            
จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่หรือศาลในอันที่จะใชมาตรการ
ปองกันมิใหบุคคลที่ถูกกลาวหาหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามทีก่าํหนดไวในมาตรา  ๒๖๗  วรรคสี่  
เห็นวา  บทบัญญัติดังกลาวเปนมาตรการปองกันมิใหบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดเดินทาง



๘๘
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ออกนอกราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวเทานัน้  เพ่ือประโยชนในการนาํตัวผูถกูกลาวหาวากระทาํความผิด
มาดําเนินคดีตามกฎหมาย  เพราะหากผูถูกกลาวหาไดหลบหนีหรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแลว  
การจับกมุตวับคุคลดงักลาวมาดาํเนนิคดียอมกระทําไดยาก  มาตรการดังกลาวจึงมคีวามมุงหมายท่ีจะปองกนั
และปราบปรามผูกระทําความผิดในตลาดทุนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ือใหสามารถ
คุมครองผลประโยชนของประเทศและประชาชนไดและบรรลุเจตนารมณของกฎหมายฉบบันี ้  อันเปนไป
ตามหลกันติธิรรมและหลกัความไดสดัสวนตามความจําเปนแกกรณ ี แมบทบญัญติัดังกลาวจะเปนการจํากดั
เสรีภาพในการเดินทางของบุคคลตามที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  อยูบางก็ตาม  
แตเปนการจํากัดเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน      
อกีทัง้เปนบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีมผีลใชบงัคับเปนการทัว่ไป  ไมมุงหมายใหใชบงัคบัแกกรณใีดกรณหีนึง่
หรอืแกบคุคลใดบุคคลหนึง่เปนการเจาะจง  และไมกระทบกระเทอืนตอสาระสาํคัญของเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนญู
รบัรองไวในรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึง่และวรรคสอง  แตอยางใด  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคสี่  ไมขัดหรือแย้ง
ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่งและวรรคสอง

(๗) ยอคำาวินิจฉัยที่  ๗ - ๙/๒๕๕๖
เรื่อง   นายทะเบียนพรรคการเมอืงขอใหศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่ยบุพรรคพลงัแผนดนิไท  
    (พรรคอาสามาตุภูมิ)  
ผูรอง   นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูถูกรอง   พรรคพลังแผนดินไท  (พรรคอาสามาตุภูมิ)
กฎหมายที่เก่ียวของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
   มาตรา  ๙๓  ประกอบมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๘๒  มาตรา  ๙๗  
    และมาตรา  ๙๘  
  ผูรองยืน่คาํรองรวมสองคาํรองขอใหศาลรัฐธรรมนญูมคีาํส่ังยบุพรรคผูถกูรอง  เนือ่งจาก
ผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดย
มเีจาหนาท่ีของพรรคผูถูกรองไดรบัไว   ถือวาผูถกูรองไดรับหนงัสอืแจงของผูรองโดยชอบดวยกฎหมายแลว  
ประกอบกบั ผูถูกรองมหีนาทีต่องจดัทํารายงานการดาํเนนิกจิการของพรรคผูถกูรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และตองแจงตอผูรองภายในระยะเวลาตามทีก่ฎหมายกาํหนด  แตผูถกูรองไมจดัทาํรายงานการดาํเนนิกจิการ
ของพรรคผูถกูรองใหถกูตองตามความเปนจรงิ  และยืน่ตอผูรองภายในกาํหนดระยะเวลาโดยไมมเีหตผุลอนัสมควร
จงึถอืวาผูถกูรองไมไดดาํเนนิการตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา  ๔๒  วรรคสอง  กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา  ๙๓  และผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง  จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗  และหวัหนาพรรคหรอืกรรมการบริหารพรรคผูถกูรองทีม่สีวนรวม
รูเห็นหรือปลอยปละละเลย  หรอืทราบถงึการกระทาํดงักลาวแลวมไิดยบัยัง้  หรอืแกไขการกระทาํดงักลาว



๘๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘
  ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาแลวเหน็วา  ผูถกูรองมหีนาทีต่องจัดทํารายงานการดําเนนิกิจการ
ของพรรคผูถูกรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และแจงใหผูรองทราบภายในวนัที ่ ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๕  แตผูถกูรอง
ไมจดัทาํรายงานการดาํเนนิกจิการของพรรคผูถกูรองใหถกูตองตามความเปนจริงและยืน่ตอผูรองภายในกาํหนด
ระยะเวลาโดยไมมเีหตผุลอนัสมควร  จงึถือวาผูถกูรองไมไดดําเนนิการตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  กรณจีงึมเีหตุ
ที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐
มาตรา  ๙๓
  นอกจากนีผู้ถูกรองยงัมหีนาทีต่องจดัทาํรายงานการใชจายเงินสนบัสนนุของพรรคผูถกูรอง
ในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ใหถกูตองตามความเปนจรงิ  และแจงใหคณะกรรมการ
การเลอืกต้ังทราบภายในวนัท่ี  ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๔  และวนัที ่  ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๕  ตามลาํดับ
ตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๘๒  แตผูถกูรองจดัทาํ
รายงานการใชจายเงนิสนบัสนนุของพรรคผูถูกรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไมถูกตองตามความเปนจริง  
และไมจดัทาํรายงานการใชจายเงนิสนบัสนนุของพรรคผูถกูรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ยืน่ตอคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ภายในกาํหนดระยะเวลาตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๘๒  โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร  กรณจีงึมเีหตุทีจ่ะสัง่ยบุพรรคผูถกูรองตามพระราชบญัญติัประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓
  สาํหรบักรณี  ผูซึง่เคยดาํรงตาํแหนงกรรมการบรหิารพรรคของพรรคผูถูกรอง  จะจดแจง
การจดัตัง้พรรคการเมอืงขึน้มาใหมหรอืเปนกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง  หรือมีสวนรวมในการจดแจงการ
จดัตัง้พรรคการเมอืงขึน้ใหมอกีไมไดภายในกาํหนดหาปนบัแตวนัทีศ่าลรัฐธรรมนญูมคํีาส่ังใหยบุพรรคผูถกูรอง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗  หรือไม  
และหวัหนาพรรคหรอืกรรมการบรหิารพรรคผูถกูรองทีม่สีวนรวม  รูเหน็หรอืปลอยปละละเลย  หรอืทราบถงึ
การกระทําดงักลาวแลวมไิดยบัยัง้  หรอืแกไขการกระทาํดงักลาวจะตองถูกเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้มกํีาหนดเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘  หรอืไม  นัน้
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗  เปนบทบญัญติัวาดวยผลของการฝาฝนบทบญัญติัของกฎหมาย        
ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น  เมื่อมีเหตุใหพรรคผูถูกรองตองยุบไปดวยเหตุที่
ฝาฝนมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๘๒  แลว  ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง  จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมอืง  หรอืมสีวนรวมในการจดแจงการจดัต้ังพรรคการเมอืงขึน้ใหมอกีไมได  ท้ังนี ้ ภายในกาํหนด
หาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป   

  ในสวนของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘  นั้น  พิจารณาแลวเห็นวา  ผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหเปนไปตามมาตรา  ๘๒  โดยการรายงาน
การใชจายเงินจะตองกระทําโดยหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการ
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ดําเนินกิจการของพรรคเพื่อใหเปนไปตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมอืงมอีาํนาจหนาท่ีในการดําเนนิกจิการของพรรคการเมอืงใหเปนไปตามรฐัธรรมนญู  กฎหมาย
นโยบายพรรคการเมอืง  ขอบงัคบัพรรคการเมอืง  และมตขิองทีป่ระชมุใหญของพรรคการเมอืง  ดวยความ
รอบคอบ  ระมดัระวงัและซ่ือสตัยสจุรติเพือ่ประโยชนของประเทศและประชาชน  และตองสงเสรมิความเปน
ประชาธปิไตยในพรรคการเมอืงเมือ่ขอเท็จจรงิปรากฏวา  ผูถกูรองรายงานการใชจายเงนิสนบัสนนุของพรรค
ผูถูกรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไมครบถวน  โดยเปนการรายงานที่ไมถูกตองตามความเปนจริง
และไมรายงานการใชจายเงินสนบัสนุนของพรรคผูถกูรองในรอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร
ตามมาตรา  ๘๒  ประกอบมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  กรณีจึงถือไดวา  หัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคผูถูกรองมีสวนรวม  รูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับการไมรายงานดงักลาว เปนกรณใีหศาลรัฐธรรมนญูส่ังเพกิถอนสิทธเิลือกต้ัง
ของหวัหนาพรรคและกรรมการบรหิารพรรคของผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘  

  ศาลรัฐธรรมนูญจงึมคีำาส่ังให้ยบุพรรคพลังแผนดินไท  (พรรคอาสามาตุภมิู)  ผูถู้กร้อง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบ
มาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๘๒  และให้ผู้ซึ่งเคยดำารงตำาแหนงกรรมการบริหารของพรรค
ผู้ถูกร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ  ฉบับลงวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  และประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ  
ฉบบัลงวนัที ่ ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๕๔  จะจดแจ้งการจดัต้ังพรรคการเมอืงข้ึนใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  หรือมีสวนรวมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได้ภายในกำาหนด
ห้าปีนบัแตวนัท่ีศาลรฐัธรรมนญูมีคำาสัง่ให้ยบุพรรคผูถู้กร้องตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา
ด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผู้ถูกร้อง  ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  ดังกลาวข้างต้น  มีกำาหนดเวลาห้าปี
นบัแตวนัท่ีศาลรฐัธรรมนญูมคีำาส่ังให้ยบุพรรคผู้ถูกร้อง  ตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาด้วย
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา  ๙๘

(๘) ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๐/๒๕๕๖  
เรื่อง   พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  
    ขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  
    ๓๐  หรือไม
ผูรอง   ศาลจังหวัดสระบุรีสงคําโตแยงของจําเลยที่  ๓  ถึงที่  ๑๑  เพื่อขอให
    ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑
กฎหมายที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐

และมาตรา  ๒๑๑    
                               พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘
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  ศาลจงัหวัดสระบุรไีดสงคาํโตแยงของจาํเลยที ่ ๓  ถงึที ่ ๑๑  (นาย  พ  กบัพวก  รวม  ๙  คน)  
วาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เปน
ขอสนันษิฐานตามกฎหมายท่ีมผีลเปนการสนันษิฐานความผิดของจาํเลยที ่ ๓  ถงึที ่ ๑๑  ในฐานะกรรมการ
ผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่  ๑  และจําเลยที่  ๒  แลวแตกรณี  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทาํหรอืเจตนาอยางหนึง่อยางใดของจาํเลยที ่ ๓  ถงึที ่ ๑๑  จงึเปนการนาํการกระทาํความผดิของจาํเลย
ที่  ๑  และจําเลยที่  ๒  แลวแตกรณี  ซึ่งเปนนิติบุคคลและเปนบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสนันษิฐาน
ใหจาํเลยที ่ ๓  ถึงที ่ ๑๑  ในฐานะกรรมการบรษิทัตองรบัโทษทางอาญา  มใิชเปนการสันนิษฐานขอเท็จจริง
ที่เปนองคประกอบความผิดของกฎหมาย  จึงขัดกับหลักนิติธรรม  นอกจากนี้  ยังเปนการนําจําเลยเขาสู
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใหตกเปนผูตองหาและจําเลย  ตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  เชน  
การถกูจบักมุ  หรอืถกูคมุขงั  โดยไมมพียานหลักฐานตามสมควร  นอกจากนัน้  ยงัไมไดคุมครองจําเลยที ่ ๓  ถงึ
ที ่ ๑๑  ในฐานะกรรมการบรษิทัใหเสมอภาคกบัจาํเลยที ่ ๑  และจาํเลยที ่ ๒  ซ่ึงเปนบรษัิท  ในเรือ่งการพสิจูน
ความบริสุทธิ์ดังกลาว  ศาลจังหวัดสระบุรีเห็นวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะนําไปใชบังคับแกคดีและยังไมมี
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกีย่วกับบทบญัญติัดังกลาว  จึงใหสงคาํโตแยงของจาํเลยที ่ ๓  ถงึที ่ ๑๑  
ตามทางการเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม      
พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญา
ของจําเลย  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  
เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิด
และตองรับโทษทางอาญา  เนื่องจากการสันนิษฐานวา  ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ก็ใหกรรมการ
ผูจดัการ  ผูจดัการ  หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบคุคลนัน้ตองรวมรบัผดิกบันติบิคุคล
ผูกระทําความผิดดวย    เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  
โดยโจทกไมตองพสิจูนถงึการกระทาํหรอืเจตนาของกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบคุคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร  
คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ  
ผูจดัการ  หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการดําเนนิงานของนติบิคุคลนัน้เทานัน้  กรณจีงึเปนการสนันษิฐานไวแต
แรกแลววา  กรรมการผูจดัการ  ผูจดัการ  หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติิบคุคลนัน้ไดกระทาํ
ความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย  อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ  
ผูจดัการและบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของนติิบคุคลน้ันท้ังหมดทุกคน  บทบญัญติัมาตราดังกลาว
จงึเปนการสนันิษฐานความผดิของผูตองหาและจาํเลยในคดอีาญาโดยอาศยัสถานะของบคุคลเปนเงือ่นไข  
มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวของกับความผดิตามทีจ่าํเลยถกูกลาวหา  และยงัขดัตอหลกันติิธรรม
ขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบ
ของความผดิ  นอกจากนี ้ บทบญัญตัมิาตราดงักลาวยงัเปนการนาํบคุคลเขาสูกระบวนการดาํเนนิคดอีาญา
ใหตองตกเปนผูตองหาและจาํเลย  ซึง่ทําใหบคุคลดังกลาวอาจถกูจาํกัดสทิธแิละเสรีภาพ  เชน  การถกูจบักุม  
หรอืถกูคมุขงั  โดยไมมพียานหลกัฐานตามสมควรในเบือ้งตนวาบคุคลน้ันไดกระทําการหรือมเีจตนาประการใด
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อันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
มาตรา  ๗๘  ในสวนทีสั่นนษิฐานความผดิอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาและจําเลย
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น  จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอ
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เฉพาะในสวนทีส่นันษิฐานให้กรรมการผูจ้ดัการ  ผู้จดัการ  หรอืบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ต้องรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำาความผิด
ของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทำาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำาความผิด
ของนติบิคุคลดงักลาว  เปนบทบญัญตัทิีข่ดัแย้งตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนอนัใช้บงัคบั
ไมได้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว  จึงไมจำาต้องวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ  หรือไม  อีกตอไป

(๙) ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๑/๒๕๕๖  
เรื่อง                พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  ๒๘/๔  ขัดหรือแยง
                             ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือไม
ผูรอง   ศาลอทุธรณภาค  ๕  สงความเหน็เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉัย
                             ตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๒๑๑
กฎหมายที่เกี่ยวของ    รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง
                        พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  ๒๘/๔
  ศาลฎีกามีคําพิพากษาใหยอนสํานวนคดีคืนมาใหศาลอุทธรณภาค  ๕  วินิจฉัยอุทธรณ
ของจําเลยวากระทําความผิดตามฟองหรือไม  โดยเห็นวาจําเลยเปนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติ
สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  ๒๘/๔  บัญญัติใหถือวาเปนผู กระทําความผิดเชนเดียว
กับนิติบุคคล  ซึ่งไดกระทําความผดิ  ประกอบกบัมาตรา  ๒๘/๔  ทีบ่ญัญตัวิา  ในกรณทีีผู่กระทาํความผดิ
ตามพระราชบญัญตันิีเ้ปนนิติบุคคล  กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนติบุิคคลน้ันตองรบัโทษตามท่ีบัญญตัไิวสาํหรบัความผดินัน้ ๆ   ดวย  เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดมสีวน
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  อนัมบีทบญัญตัเิชนเดยีวกบัพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาด
แบบตรง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๔  ซ่ึงศาลรัฐธรรมนญูมคีาํวนิจิฉยัที ่ ๑๒/๒๕๕๕  วา  เฉพาะในสวนทีส่นันษิฐาน
ใหกรรมการผูจดัการ  หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดําเนินการของนิติบคุคลน้ัน  ตองรับโทษทางอาญารวมกบั
นติิบคุคล  โดยไมปรากฏวามสีวนเกีย่วของอยางใดอยางหนึง่กบัการกระทาํความผดิของนติิบคุคลนัน้  ขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  จึงเห็นควรสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  
๒๘/๔ เปนบทบัญญตัท่ีิมผีลเปนการสนันษิฐานความผดิของผูตองหาและจาํเลยในคดีอาญาโดยอาศยัสถานะ
ของบุคคลเปนเง่ือนไข  มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจาก
ที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวของกับความผิดตามที่จําเลยถูกกลาวหา  
และยงัขดัตอหลกันิตธิรรมขอท่ีวาโจทกในคดีอาญาตองมภีาระการพสิจูนถึงการกระทาํความผดิของจาํเลย
ใหครบองคประกอบของความผดิ  นอกจากนี ้ บทบญัญติัมาตราดังกลาวยงัเปนการนาํบคุคลเขาสูกระบวนการ
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ดาํเนินคดอีาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรอืจาํเลย  ซึง่ทาํใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  
เชน  การถกูจบักุม  หรอืถูกคมุขงั  โดยไมมพียานหลักฐานตามสมควรในเบือ้งตนวาบคุคลนัน้ไดกระทาํการ
หรอืมีเจตนาประการใดอันเกีย่วกบัความผดิตามทีถ่กูกลาวหา  พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  
มาตรา  ๒๘/๔  ในสวนทีส่นันษิฐานความผดิอาญาของผูตองหาหรอืจาํเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรอืจาํเลย
ไดกระทาํการหรอืมเีจตนาประการใดอนัเกีย่วกบัการกระทาํความผดินัน้  จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยง
ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๓  วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  
พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร  พ.ศ.  ๒๕๐๙  มาตรา  ๒๘/๔  เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานให้กรรมการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ต้องรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิว้
สำาหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย  โดยไมปรากฏวามีการกระทำาหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับ
การกระทำาความผดิของนติบิคุคลนัน้  เปนบทบญัญติัท่ีขัดแย้งตอรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
ประกอบมาตรา  ๓  วรรคสอง  เปนอันใช้บังคับไมได้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖

(๑๐)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๒/๒๕๕๖
เรือ่ง   นายสฤษดิ ์  ประดับศรี  กบัสมาชกิพรรคเพ่ือไทย  รวม  ๑๐๘  คน  ขอให
    ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัวา  มตขิองพรรคเพือ่ไทย  ทีอ่นญุาตใหนายสถริพร  
    นาคสุข  ลาออกจากการเปนผูสมคัรรบัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชี
    รายชื่อ  จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
                           ตามรฐัธรรมนญู  หรอืขดัหรือแยงกบัหลักการพืน้ฐานแหงการปกครองระบอบ
    ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  ตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๖๕  
    วรรคสาม  หรอืไม
ผูรอง   นายสฤษดิ ์ ประดับศรี  กับสมาชิกพรรคเพ่ือไทย  รวม  ๑๐๘  คน
ผูถกูรอง   พรรคเพือ่ไทย  ที ่ ๑
   คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ท่ี  ๒
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๖๕  วรรคสาม  มาตรา  ๑๐๒  (๙)  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  
    ๑๐๙  วรรคหนึง่  (๒)  และมาตรา  ๒๖๕
    พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  
    ๓๓  วรรคหนึง่  
  ผูรองกบัพวก  รวม  ๑๐๘  คน  ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  
มตขิองพรรคเพือ่ไทย  ผูถูกรอง  ท่ี  ๑  ท่ีอนุญาตใหนายสถิรพร  นาคสขุ  ลาออกจากการเปนผูสมคัรรบัเลอืก
ตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่  เพือ่สมัครรบัเลอืกต้ังนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดัยโสธร  
จะขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๖๕  วรรคสาม  มาตรา  ๑๐๒  (๙)  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๙  
วรรคหนึง่  (๒)  และมาตรา  ๒๖๕  หรอืไม
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ แลว ไมปรากฏชื่อนายสถิรพร นาคสุข เปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย สถานภาพการเปนผูสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงสิ้นสุดลง ไมอยูในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๔๕ (๑๓) 
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ของพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๕  ทีบ่ญัญตัใิหผูสมคัร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรอืผูบรหิารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิน่เดยีวกนัหรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่  เปนบคุคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ซึ่งหลักการตามบทบัญญัติ
ดงักลาวมวีตัถุประสงคเชนเดยีวกนักบัรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๒ (๙) สวนรฐัธรรมนญู  มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึง่ 
และวรรคสอง กําหนดหลักเกณฑไวสําหรับกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ไมไดมีความมุงหมายใหใชบังคับกับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ดวยแตอยางใด  ทัง้รฐัธรรมนญู  มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม จะมผีลบงัคบัในระหวางทีย่งัมไิดมกีารประกาศผล
การเลือกตั้งเทานั้น การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากการเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นไปแลว ยอม
ทาํไดโดยชอบ  สาํหรบัมาตรา  ๑๐๙  วรรคหนึง่  (๒)  เปนบทบญัญติัท่ีมเีจตนารมณเพ่ือกาํหนดวิธกีารใหไดมา
ซึง่สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่แทนตาํแหนงท่ีวางลง  เพือ่ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมจีาํนวนครบ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  จึงเห็นไดวา  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจใหผูมีชื่อในลําดับถัดไป
ในบัญชีรายช่ือของพรรคผูถูกรองท่ี  ๑  เลื่อนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางลง  
อีกทั้งผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปดังกลาวตองไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๖  ดวย  
สวนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  เปนบทบัญญัติท่ีวาดวยการกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน  
โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา  ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตเนื่องจากนายสถิรพร  นาคสุข  
ยงัไมไดเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่และไมปรากฏวาประธานสภาผูแทนราษฎรไดเลือ่น
รายชื่อของนายสถิรพร  นาคสุข  ข้ึนมาแทนตําแหนงที่วางลง  จึงไมเปนการกระทําอันตองหามตาม
หลกัเกณฑของรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๖๕  วรรคหนึง่  (๑)  ประกอบกบัขอเทจ็จรงิไมปรากฏวา  ผูถกูรอง  ที ่ ๑  มมีติ
อนญุาตใหนายสถริพร  นาคสขุ  ลาออกจากการเปนผูสมคัรรบัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่  
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร  เนื่องจากไมเคยไดรับหนังสือลาออกของ
นายสถริพร  นาคสขุ  แตอยางใด  อกีทัง้ผูรองกไ็มสามารถนํามติของผูถูกรองที ่ ๑  มาแสดงตามท่ีกลาวอางได  ดังน้ัน  
จงึฟงไมไดวาพรรคผูถกูรอง  ที ่ ๑  มมีตอินญุาตใหนายสถิรพร  นาคสุข  ลาออกจากการเปนผูสมคัรรับเลือก
ตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่เพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้นายกองคการบริหารสวนจงัหวดัยโสธร  
กรณีจึงไมมีมูลอันจะเปนการกระทําท่ีขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ  หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  ตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๖๕  วรรคสาม   แตอยางใด  ศาลรัฐธรรมนูญจงึวนิิจฉัย
ให้ยกคำาร้อง
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(๑๑)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๓/๒๕๕๖
เรือ่ง   พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยง
                               ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๔๑ หรือไม
ผูรอง   ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดเีพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๔๑
    พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐
  นาย  ช  ผูฟองคดทีี ่ ๑  และนางสาว  ส  ผูฟองคดทีี ่ ๒  ไดยื่นฟองการประปาสวนภูมิภาค  
ผูถกูฟองคด ี ตอศาลปกครองกลาง  กรณทีีผู่ถกูฟองคดวีางทอนํา้รกุลํา้แดนกรรมสทิธิใ์ตทีด่นิของผูฟองคดี
ในระหวางการพิจารณาผูฟองคดีขอใหศาลปกครองกลางสงคําโตแยงเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหการประปา
สวนภูมิภาคมีอํานาจใชทรัพยสินของเอกชนในการวางทอนํ้าโดยไมตองจายเงินคาทดแทน  ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ  มาตร  ๔๑  หรือไม  ศาลปกครองกลางจึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีท้ังสองมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  การประปาสวนภูมิภาคเปนบริการสาธารณะ
ที่รัฐจําเปนตองจัดทําหรือใหมีขึ้นอยางตอเน่ืองเพื่อประโยชนแกประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ในดานสาธารณูปโภคและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน  อันเปนสาธารณประโยชน  และยังมีความสําคัญ
ตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดวย  การเขาไปดําเนินการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการผลิต  การสง  
และการจําหนายนํ้าประปา  รัฐมีความจําเปนตองใหอํานาจแกการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอนํ้า
และติดตั้งอุปกรณไปใต  เหนือ  ตาม หรือขามพ้ืนทีดิ่นของบคุคลทีม่ใิชทีต้ั่งของโรงเรือนหรือทีอ่ยูอาศยัได  
เพื่อประโยชนแกการดังกลาว  โดยผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินไมไดสูญเสียสิทธิในทรัพยสิน
ของตน  เพยีงแตถกูจาํกัดสทิธใินการใชสอยทรัพยสินบางประการเทาทีจํ่าเปนเพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงคของ
กฎหมายเทานัน้  อยางไรกต็าม แมวาการเขาใชบรเิวณทีด่นิเพือ่เดนิทอนํา้และตดิตัง้อปุกรณของการประปา
สวนภมูภิาค จะเปนการกระทําเพือ่ประโยชนสาธารณะกต็าม  แตเจาของหรอืผูครอบครองทีด่นิยอมตองไดรบั
ความคุมครองภายใตขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย  การที่บทบัญญัติมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  
และวรรคสาม  ไมมกีารระบุในเรือ่งคาทดแทนไวโดยชัดแจงในกรณีของการวางทอนํา้ทีไ่มเปนไปตามวรรคสอง  
ในกรณีทอนํา้ทีม่ขีนาดเสนผาศนูยกลางไมถงึแปดสิบเซนติเมตร  การบญัญติัไวเชนน้ีจึงทําใหเกดิการตีความ
และยึดถือเปนหลักกฎหมายวา  ถาทอนํ้าท่ีการประปาสวนภูมิภาคนํามาเดินในที่ดินนั้นมีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรแลวการประปาสวนภูมิภาคก็ไมตองจายคาทดแทนใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดิน  ซึ่งเห็นวากรณีนี้ไมเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน  เพราะการที่รัฐ
เขาไปใชประโยชนในที่ดินของบุคคลแมจะใชเพื่อประโยชนสาธารณะ  แตก็เปนการทําใหสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคลเสื่อมเสียไปอยูดี  ไมวาขนาดของทอนํ้าจะมีเสนผาศูนยกลางแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไปหรือ
ตํา่กวาแปดสบิเซนตเิมตรลงมากต็าม  ประกอบกบัการเดินทอนํา้และติดต้ังอุปกรณนัน้กต็องมกีารกาํหนด
บริเวณของที่ดินซึ่งเจาของหรือผูครอบครองไมอาจใชประโยชนได   อันเปนการรบกวนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนโดยไมเปนธรรมเมือ่พจิารณาสภาพการใชสิทธใินทีดิ่นของประชาชนในปจจุบนั  บคุคลท่ัวไป
ยอมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได  ทั้งพื้นที่เหนือพื้นดินและใตดิน
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ลงไปในระดับความลึกหาถึงสิบเมตรแลวแตลักษณะของการใชสอย  ในขณะที่กรณีดังกลาวเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินกลับไมสามารถปลูกสรางโรงเรือนหรอืสิง่ปลกูสรางอืน่  รวมทัง้การปลกูตนไมหรอืกระทาํ
การใดในบรเิวณทีด่นิทีม่กีารเดินทอนํา้และตดิต้ังอปุกรณ  เน่ืองจากอาจทําใหเกดิอนัตรายหรือเปนอปุสรรค
ตอระบบการผลิต  การสง หรอืการจาํหนายนํา้ประปา  ซ่ึงกฎหมายไดบญัญัติหามการกระทําดังกลาวไวตาม
พระราชบญัญติัการประปาสวนภมูภิาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา ๓๑ 
  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  เฉพาะในสวนที่มิได
กาํหนดใหการประปาสวนภมูภิาคมกีารชดใชคาทดแทนในการใชทีดิ่นใหแกเจาของหรือผูครอบครองทีดิ่น
ในกรณทีีมี่การวางทอนํา้ทีมี่ขนาดเสนผาศนูยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไว  จึงเปนบทบญัญติัแหงกฎหมาย
ที่จํากัดหรือลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑  
ซึ่งไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยเกินความจําเปน  และกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิน้ัน  ทั้งยังมีลักษณะเปนการสรางภาระใหแกประชาชนเกินสมควรแกกรณี  ไมสอดคลองกับ
หลกัการพืน้ฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธปิไตยท่ีรัฐจะตองคุมครองและรับรองสิทธใินทรัพยสิน
ของประชาชนเปนสําคัญ  และหากมีกรณีใดท่ีเปนขอยกเวนใหรัฐกาวลวงเขาไปลิดรอนสิทธิในทรัพยสิน
ของประชาชน  รฐัจะตองรบัผดิชอบในการชดใชคาทดแทนเยยีวยาท่ีเปนธรรมตามควรแกกรณ ี บทบญัญติั
มาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญตักิารประปาสวนภมูภิาค พ.ศ. ๒๕๒๒  ในสวนนี ้ จงึขดัแยงตอหลกันติธิรรม
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  อีกดวย  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมภิาค   พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๓๐ เฉพาะในสวนทีบั่ญญัติให้การประปาสวนภมูภิาคไมต้อง
จายคาทดแทนในการใช้ที่ดินและในการรื้อถอนสิ่งที่สร้างหรือทำาขึ้นหรือตัดฟน ต้น กิ่ง หรือราก
ของต้นไม้ หรือพืชผลอยางใด ๆ ให้แกเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอนำ้าที่มี
ขนาดเส้นผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินที่มิใชที่ตั้งโรงเรือน
สำาหรับอยูอาศัยเพื่อประโยชนในการผลิต การสง การจำาหนายนำ้าประปา ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๔๑  ประกอบมาตรา  ๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๙  เปนอนัใช้บงัคบัมไิด้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๖

(๑๒)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๔/๒๕๕๖
เรือ่ง ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  วา  รางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มาตรา  ๒๗  ในสวน   
งบประมาณ ของสํานักงานศาลยุติธรรมและของสํานักงานศาลปกครอง  
และมาตรา ๒๘  ในสวนงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีขอความขัดหรือแยงหรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด  
และวรรคเกา  หรือไม

ผูรอง   นายไพบลูย  นติิตะวนั  สมาชกิวฒุสิภา  และคณะ  รวม  ๕๐  คน  
   และนายวริตัน  กลัยาศิริ  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร  และคณะ  รวม  ๖๒  คน
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  และมาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด 
    และวรรคเกา  



๙๗
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    รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
   มาตรา  ๒๗  ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมและของ
   สํานักงานศาลปกครอง  และมาตรา  ๒๘  ในสวนงบประมาณของสํานักงาน
   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
  นายไพบลูย  นติติะวนั  สมาชิกวฒุสิภา  และคณะ  รวม  ๕๐  คน  และนายวรัิตน  กลัยาศริิ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และคณะ  รวม  ๖๒  คน  รวมท้ังส้ิน  ๑๑๒  คน  ผูรอง  เปนจํานวนไมนอยกวา
หนึง่ในสบิของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของทัง้สองสภา รวมกนัเขาชือ่เสนอคาํรองตามรัฐธรรมนญู          
มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  ขอใหประธานรัฐสภาสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มาตรา  ๒๗  ในสวน
งบประมาณของสาํนกังานศาลยตุธิรรมและของสาํนกังานศาลปกครอง  และมาตรา  ๒๘  ในสวนงบประมาณ
ของสํานักงาน  ป.ป.ช.  มีขอความขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
มาตรา๑๖๘  วรรคแปด  และวรรคเกา  หรือไม

ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด  และวรรคเกา  
เปนบทบัญญัติวิธีการในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา  ศาล  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  
อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีจะใหการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา  ศาล  และองคกรตามรฐัธรรมนูญใหเปนไปโดยอสิระ  และทําใหการปฏิบติัหนาท่ีของหนวยงาน
ดงักลาวเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ  โดยมิตองถูกครอบงําจากฝายบริหาร  และปองกนัมใิหรัฐซ่ึงในคดีนี้
หมายถึงฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติใชอํานาจกล่ันแกลงหรือครอบงําการบริหารงานของรัฐสภา
ศาล  และองคกรตามรฐัธรรมนญูโดยใชเงนิงบประมาณเปนเครือ่งมอื  รัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเกา  
บัญญัติแตเพียงวาการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา  ศาล  และองคกรตามวรรคแปด  
หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ  ใหสามารถเสนอ
คําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง  ทั้งนี้  เพือ่ใหคณะกรรมาธกิารซึง่เปนฝายนติบิญัญตัไิด
พจิารณาอยางรอบคอบวา  การทีฝ่ายบรหิารไดปรับลดงบประมาณของหนวยงานดังกลาวเปนการแทรกแซง
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีโดยการจัดสรรงบประมาณรายจายที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม  สาํนักงานศาลปกครอง  และสาํนกังาน  ป.ป.ช.  หรอืไม  โดยมไิดมบีทบงัคบัเดด็ขาด
ใหคณะกรรมาธกิารตองเรยีกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในการแปรญัตติแตอยางใด  
อยางไรก็ตาม  แมรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเกา  มิไดบัญญัติใหคณะกรรมาธิการตองรบัฟงคาํชีแ้จง
ขอเทจ็จรงิหรอืความเหน็ของรฐัสภา  ศาล  และองคกรตามวรรคแปด  ในชัน้การแปรญตัต ิ แตบทบญัญตัดิงักลาว
มวีตัถปุระสงคใหคณะกรรมาธกิารใหความเปนธรรมแกหนวยงานตามรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด  
ดงันัน้จงึควรท่ีจะใหหนวยงานดังกลาวมโีอกาสแสดงเหตผุลและความจาํเปนตอคณะกรรมาธกิารไดโดยตรง  
เพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งการใหหนวยงานดังกลาวไดชี้แจงดวยวาจา
ถึงเหตุผลความจําเปนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณ  รวมถึงการไดปรึกษาหารือรวมกันจะทําใหเกิด
ความเขาใจและไดรับทราบเหตุผลความจําเปนในการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ  อันจะทําใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูเกีย่วของทกุฝาย  แตเนือ่งจากขอเทจ็จริงในคดีนี ้ ปรากฏวาหนวยงานทัง้สามมโีอกาส
ไดชีแ้จงแสดงเหตผุลการของบประมาณตอคณะอนกุรรมาธกิารซ่ึงตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  แลว
และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ก็ไดรับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ  อีกทั้งไดรับทราบถึงเหตุผล
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และความจําเปนดังกลาวประกอบการพิจารณาแลว  กรณีจึงยังไมถึงขนาดเปนการใชอํานาจหนาท่ี
โดยปราศจากหลักเกณฑและเหตุผล  อันจะทําใหกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดหรือแยง
ตอหลกันติธิรรมหรอืการบรหิารกจิการบานเมอืงทีดี่  ศาลรัฐธรรมนูญจงึวนิิจฉัยวา  รางพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจายประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  มาตรา  ๒๗  ในสวนงบประมาณของสำานกังาน
ศาลยตุธิรรมและของสำานกังานศาลปกครอง  และมาตรา  ๒๘  ในสวนงบประมาณของสำานักงาน  ป.ป.ช.  
ไมขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไมถูกต้องตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคแปด  
และวรรคเก้า  

(๑๓)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖
เรื่อง   คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘
ผูรอง   พลเอก  สมเจตน  บุญถนอม  กับคณะ  ที่  ๑  
   นายวิรัตน  กัลยาศิริ  ที่  ๒    
   นายสาย  กังกเวคิน  กับคณะ  ที่  ๓  
   และนายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค  กับคณะ  ที่  ๔   
ผูถูกรอง   ประธานรัฐสภา  ที่  ๑  
   รองประธานรัฐสภา  ที่  ๒     
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ที่  ๓  ถึงที่  ๓๑๒     
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๖๘
  ผูรองท้ังสีเ่หน็วา  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญและเน้ือหาของรางรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย  แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่..)  พทุธศกัราช  ....  (แกไขเพิม่เติม มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒
และมาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  
วรรคหนึง่  และยกเลกิมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔)  มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ  และมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดมาซ่ึงอาํนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวธิกีารทีม่ชิอบดวยรฐัธรรมนญู  อนัเปนการกระทาํท่ีขัดตอรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึง่  
ผูรองทัง้ส่ีจงึมคีวามจาํเปนตองอาศยัสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญูตามมาตรา  ๖๘  ยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู
เพื่อพิจารณาใหพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว  เห็นวา  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิ
แกผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  มีสิทธิ
ใหมกีารตรวจสอบการกระทาํดงักลาวไดสองประการคอื  หนึง่  เสนอเรือ่งใหอยัการสงูสดุตรวจสอบขอเท็จจรงิ   
และสอง  ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว  ซึง่เปนสทิธขิองผูรอง
ทีจ่ะยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูไดโดยตรง  ประกอบกบัเร่ืองนีม้มีลูกรณทีีพ่อรับฟงในเบือ้งตนไดวา  ผูถกูรอง
ทัง้หมดมพีฤตกิารณในการเสนอญตัตแิกไขเพิม่เตมิรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  แกไขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ ..)
พุทธศักราช  ....  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเขาขายเปนการทําลาย
ระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองคกรอิสระ
ตามรฐัธรรมนญู  และองคกรอืน่ตามรฐัธรรมนญู  ซ่ึงเดิมเปนอาํนาจหนาทีข่องวฒุสิภาทีม่าจากการออกแบบ
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซ่ึงเปนเจตนารมณของรฐัธรรมนญูตามที่ระบุ
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ไวในคําปรารภของรัฐธรรมนูญที่มีความมุงหมายใหรัฐธรรมนูญนี้เปนแนวทางในการปกครองประเทศ
โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางทุกขั้นตอน  
มีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมดวยการกําหนด
กลไกสถาบนัการเมอืงทัง้ฝายนติบัิญญตัแิละฝายบรหิารใหมดีลุยภาพและประสทิธภิาพตามวถิกีารปกครอง
แบบรัฐสภา  รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรม  จึงเห็นวา
มีมูลกรณีที่อาจจะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้จึงรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
  มปีญหาตองพจิารณาในเบ้ืองตนวา  ศาลรัฐธรรมนญูมอีาํนาจในการวนิจิฉัยเกีย่วกบักรณี
การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู  หรอืไม  พจิารณาแลวเหน็วา  เจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศักราช  ๒๕๕๐  มคีวามมุงหมายทีจ่ะใหองคกรหรอืสถาบนัการเมืองไดปฏบิตัหินาทีด่วยความถกูตอง
ชอบธรรม  มคีวามเปนอสิระและซือ่สตัยสจุริต  เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  โดยปราศจาก
การขดักนัแหงผลประโยชน  ไมประสงคทีจ่ะใหองคกรหรอืสถาบนัการเมอืงใดบดิเบอืนการใชอาํนาจโดยเบด็เสรจ็
เดด็ขาด  ปราศจากความชอบธรรมทกุรปูแบบ  อกีท้ังไมประสงคท่ีจะใหองคกรหรือสถาบนัการเมอืงหยบิยกบท
กฎหมายใดมาเปนขออางเพ่ือใชเปนฐานสนับสนุน  คํา้จุน  ในอนัท่ีจะแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
จากการใชอํานาจนั้น  ๆ  จึงไดนําหลักนิติธรรมมากํากับการใชอํานาจหนาท่ีของทุกฝาย  ทุกองคกร  
และทกุหนวยงานของรฐัภายใตหลกัการทีว่า  นอกจากจะตองใชอาํนาจหนาทีใ่หถกูตองตามบทกฎหมาย
ทีม่อียูทัว่ไปแลว  ยงัจะตองใชอาํนาจและปฏบิติัหนาท่ีใหถูกตองตามหลักนิติธรรมดวย
  ในขณะเดยีวกัน  รฐัธรรมนญูฉบบัน้ีกไ็ดกาํหนดใหมศีาลรัฐธรรมนูญ  มีอาํนาจหนาท่ีสําคัญ
ในการตรวจสอบและถวงดลุการใชอาํนาจเพ่ือใหเปนไปตามหลักนติธิรรม  ภายใตหลักการควบคมุความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  อนัเปนปรชัญาของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยในอนัท่ีจะทําใหสิทธิ
และเสรภีาพของประชาชนทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวไดรับการคุมครองอยางเปนรูปธรรม  ควบคูไปกบัการธาํรง
และรักษาไวซ่ึงความเปนกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู  เมือ่พิจารณาโดยตลอดแลว  เหน็วา  คดีน้ีผูรองท้ังส่ี
ใชสทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญู  ตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  ดวยการยืน่คํารองตอศาลรัฐธรรมนญู  
โดยอางวาผูถกูรองท้ังหมดไดกระทาํการเพ่ือลมลางการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย
ทรงเปนประมขุ  หรอืเพ่ือใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญติั
ไวในรฐัธรรมนญูนี ้ ศาลรฐัธรรมนญูจงึมีอาํนาจท่ีจะพิจารณาวนิิจฉัยได
  ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดประเด็นวินิจฉัย  รวม  ๒  ประเด็น  คือ  
  ประเดน็ทีห่น่ึง กระบวนการพจิารณารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัที ่..) พุทธศักราช .... เปนการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
  (๑) รางรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ใช้ในการ
ประชมุพจิารณารวมกนัของรฐัสภาเปนฉบบัเดยีวกันกับทีม่กีารยืน่ญัตติขอแก้ไขเพิม่เติมตอสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือไม
   เห็นวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)     
พุทธศักราช .... ที่เสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการมิใชรางเดิมที่นายอุดมเดช      
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รัตนเสถียร ยื่นตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดสงสําเนา
ใหสมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม แตเปนรางท่ีจัดพิมพข้ึนใหมซ่ึงมีขอความท่ีแตกตางจากรางเดิม
หลายประการ  มีการเพิม่เตมิหลกัการโดยมกีารแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔๑  วรรคหน่ึง 
และมีการดาํเนนิการในลกัษณะทีม่เีจตนาปกปดขอเทจ็จรงิไมแจงขอความจรงิวาไดมกีารจดัทาํรางขึน้ใหม 
ใหสมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน  ดังนั้น จึงมีผลเทากับวาการดําเนินการในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง
  (๒) การกำาหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช .... ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม
   เหน็วา  การอภิปรายแสดงความคดิเหน็ในการบญัญติักฎหมาย  เปนสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของสมาชกิรฐัสภา  โดยเฉพาะผูทีไ่ดขอแปรญตัติ  สงวนคาํแปรญตัติ  หรือกรรมาธกิารทีส่งวนความเหน็ไว  
ยอมมีสิทธทิีจ่ะอภปิรายแสดงความเหน็และใหเหตผุลในประเดน็ทีไ่ดแปรญตัต ิ สงวนคาํแปรญตัต ิ หรอืได
สงวนความเห็นไว  สําหรับประเด็นนี้  ผูถูกรองที่  ๑  และผูถูกรองที่  ๒  ไดมีการตัดสิทธิผูขออภิปรายใน
วาระท่ีหนึง่  และตดัสทิธผิูขอแปรญตัต ิ ผูสงวนคาํแปรญตัติ  และผูสงวนความเหน็  เปนจํานวนถึง  ๕๗  คน  
โดยอางวา ความเหน็ดงักลาวขดัตอหลกัการ  ท้ัง ๆ  ท่ียงัไมไดมกีารฟงการอภปิราย  ท้ังนี ้ ไดใชเสียงขางมาก
ในทีป่ระชมุปดการอภิปราย  เหน็วา  แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพนิจิของประธานและแมเสยีงขางมาก
มสีทิธทิีจ่ะลงมตใิหปดการอภปิรายไดกต็าม  แตการใชดุลพินจิและการใชเสียงขางมากดังกลาว  จะตองไม
ตัดสิทธิการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา  หรือละเลยไมฟงความเห็นของฝายขางนอย  การรวบรัดปดการ
อภปิรายและปดประชมุเพือ่ใหมกีารลงคะแนนเสียง  จึงเปนการใชอาํนาจไปในทางท่ีไมชอบ  เอือ้ประโยชน
แกฝายขางมากโดยไมเปนธรรม  อันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม  นอกจากนี้  การนับระยะเวลาในการ
แปรญตัตไิมถกูตอง  โดยอางวา  เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณารบัหลกัการในวาระทีห่นึง่แลว  เมือ่วันที ่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๖
มีผูเสนอกําหนดเวลาในการขอแปรญัตติ  ๑๕  วัน  และ  ๖๐  วัน  ซึ่งตามขอบังคับการประชุมจะตองให
ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติวา  จะใชกําหนดเวลาใด  แตก อนที่จะมีการลงมติเกิดปญหา
เรื่ององคประชุมในขณะนั้นไมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  จึงยังมิไดมีการลงมติ  ผูถูกรองที่  ๑  ไดสั่ง
ใหกําหนดเวลายืน่คาํแปรญตัตภิายใน  ๑๕  วนั  นบัแตวนัท่ีรัฐสภารับหลักการ  แตมผูีทักทวง  ผูถูกรองท่ี  ๑
จึงไดนัดประชุมอีกครั้งในวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  ในการประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมไดลงมติใหกําหนด
เวลาแปรญตัต ิ ๑๕  วนั  แตผูถกูรองที ่ ๑  ไดสรปุใหเริม่ตนนบัยอนหลงัไปโดยใหนบัระยะเวลา  ๑๕  วนันัน้  
ตั้งแตวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖  ทําใหระยะเวลาการขอแปรญัตติไมครบ  ๑๕  วันตามมติที่ประชุม
เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพียง  ๑  วัน  เทานั้น  เห็นวา  การแปรญัตติ
เปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็น  การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควรเพือ่ใหสมาชิก
ผูประสงคจะขอแปรญตัตไิดทราบระยะเวลาท่ีแนนอนในการยืน่ขอแปรญตัติ  อันเปนสิทธิในการทําหนาท่ี
ของสมาชกิรฐัสภาภายใตบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญ  การนับระยะเวลาในการแปรญตัติ  ยอมไมอาจนับเวลา
ยอนหลังได  แตตองนับตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติเปนตนไป  การเร่ิมนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําให
เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง  ๑  วัน  เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบงัคบัการประชมุและไมเปนกลาง
จงึไมชอบดวยรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึง่  และวรรคสอง  ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๓  วรรคสอง  ดวย  การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  จึงไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง
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  (๓) วธิกีารในการแสดงตนและลงมติในการพจิารณาญตัติขอแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม
   เห็นวา  เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ภายใตระบบรฐัสภาแบบมผีูแทนแลว  จะเหน็วา  สมาชกิรฐัสภานบัวาเปนบคุคลทีม่คีวามสาํคญัตอระบบนี้         
เปนอยางย่ิง  เนือ่งจากบุคคลเหลานีม้ฐีานะเปนผูแทนของปวงชนทีไ่ดรบัการเลอืกต้ังโดยประชาชนหรอืไดรบั
การสรรหาใหเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาแทนประชาชน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๒  ไดบญัญติัเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้วอยางชดัแจงวา  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ  มอบหมาย  
หรอืความครอบงาํใด  ๆ   และตองปฏบิตัหินาทีด่วยความซ่ือสัตยสุจริต  เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชน
ชาวไทย  โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน  อีกทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ที่วา  การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม  พิจารณาแลวเห็นวา  
มสีมาชิกรัฐสภาบางคนใชบตัรอิเล็กทรอนกิสแสดงตนและลงมตแิทนผูอืน่  ในเครือ่งออกเสยีงลงคะแนนระหวาง
ที่มีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งขัดแยงกับหลักการ
และวธิกีารทีถ่กูตองในเรือ่งนี ้ เหน็ไดวา  การกระทําเชนนีม้ลัีกษณะท่ีผิดปกติวสัิยและมสีมาชกิรัฐสภาใชบตัร
แสดงตนและออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกสหลายใบ  การดําเนินการดังกลาวนอกจาก
จะเปนการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือไดวา  เปนผูแทนปวงชนชาวไทย 
ซึง่จะตองปฏบัิติหนาท่ีโดยไมอยูในความผกูมดัแหงอาณัติมอบหมายหรอืการครอบงําใด ๆ   และตองปฏบิติั
ดวยความซือ่สตัยสจุรติ  เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกนัแหงผลประโยชน
ตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๒  ของรัฐธรรมนูญแลว  ยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา  
ขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริตที่สมาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๓  
และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๖ วรรคสาม  ที่ใหสมาชิกคนหนึ่ง
มเีพยีงเสยีงหนึง่เสยีงในการออกเสยีงลงคะแนน  มีผลทาํใหการออกเสยีงลงคะแนนของรฐัสภาในการประชมุ
นั้น ๆ  เปนการออกเสียงลงคะแนนท่ีทุจริตไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย  
และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงมิอาจถือวาเปนมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
  ประเด็นที่สอง การแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     
แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่..) พุทธศกัราช .... เปนการกระทำาเพ่ือให้ได้มาซึง่อำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
  เหน็วา  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  รางขึน้โดยใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  เปนแมแบบ  โดยไดแกไขหลักการในเรื่องคุณสมบัติ
ของสมาชิกวุฒิสภาจากเดิมไวหลายประการ  เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนเชนการใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  กลาวคือ  บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา      
เขามาเปนองคประกอบรวมกับสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกต้ังในสดัสวนทีเ่ทาเทยีมกนั  เพือ่ใหโอกาส
แกประชาชนทุกภาคสวน  ทุกสาขาอาชีพ  ไดมีสวนรวมในการทําหนาที่ของวุฒิสภา  ใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติไดอยางรอบคอบ  ท้ังยังไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนอิสระจากการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เชน  หามบุพการี  คูสมรส  บุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาและกําหนดเวลาหามเกี่ยวของกับ
พรรคการเมืองและดํารงตําแหนงทางการเมืองไวเปนเวลา  ๕  ป  เปนตน
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  กาํหนดใหรฐัสภาประกอบดวย  
๒  สภา  คือ  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร  ใหมีดุลยภาพระหวางกัน  โดยไดกําหนดบทบาทของวุฒิสภา
ใหเปนองคกรตรวจทานกลั่นกรองการทํางานของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและถวงดุลอํานาจ
กับสมาชิกสภาผู แทนราษฎร  โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรได  ในกรณีที่ถูกกลาวหาวามีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๗๐  เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่
ของสมาชิกวุฒิสภาแลว  จะเห็นไดอยางชัดเจนวา  รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระ
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง  จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเกี่ยวของกันดังกลาว
เพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไมอาจหวัง
ไดวา  จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  อันเปนการขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน  
อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้  เปนการแก
กลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลวในอดีต  เปนจุดบกพรองที่ลอแหลม  เสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธา
และสามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย  เปนความพยายามนําประเทศชาติใหถอยหลังเขาคลอง  
ทาํใหวฒุสิภากลบัไปเปนสภาญาตพิีน่อง  สภาของครอบครัว  และสภาผัวเมยี  สูญเสียสถานะและศกัยภาพ
แหงการเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร  กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน  
ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา  นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจรัฐ  ตัดการมีสวนรวมของปวงประชา
หลากสาขาหลายอาชีพ  เปนการเปดชองใหผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองโดยวิธีการท่ีมไิดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูนี ้ การแกไขทีม่าของสมาชกิวฒุสิภา
ใหมาจากการเลอืกตัง้เพยีงทางเดยีว  อนัมท่ีีมาเหมอืนกบัสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จึงยอมเปนเสมอืนสภา
เดียวกัน  ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระซึ่งกันและกันของทั้งสองสภา  เปนการทําลายลักษณะและ
สาระสาํคัญของระบบสองสภาใหสญูส้ินไป อนัเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนั
มพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุและเปดทางใหบคุคลท่ีเกีย่วของกบัการดําเนนิการคร้ังนีไ้ดอาํนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
  นอกจากนี้  เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๑/๑  
ยงัขดัตอรฐัธรรมนูญ  ในเรือ่งกระบวนการตรากฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม  โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว  โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  ที่จะตองสงรางกฎหมายดังกลาว
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเสียกอน  ซ่ึงขัดกับหลักการดุล
และคานอาํนาจอนัเปนหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  ทาํใหฝายการเมอืงสามารถออกกฎหมาย
ไดตามอําเภอใจ  โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
การดำาเนนิการพจิารณาและลงมตแิก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญของผู้ถกูร้องทัง้หมดในคดนีี ้ เปนการกระทำา
ทีไ่มชอบด้วยรัฐธรรมนญู  มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๕  วรรคหน่ึง  และวรรคสอง  มาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  
มาตรา  ๒๙๑  (๑)  (๒)  และ  (๔)  และมาตรา  ๓  วรรคสอง  และมเีน้ือความทีเ่ปนสาระสำาคญัขัดแย้งตอ
หลักการพืน้ฐานและเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  อนัเปน
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การกระทำาเพ่ือให้ผูถ้กูร้องทัง้หมดได้มาซึง่อำานาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มิได้เปนไปตามวถีิทาง
ทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  
วรรคหนึ่ง  
            สวนที่ผู้ร้องที่  ๑  ขอให้ยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาวนั้น  เห็นวา  ยังไมเข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ          
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๘  วรรคสาม  และวรรคสี่  จึงให้ยกคำาร้อง       
ในสวนนี้

(๑๔)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖
เรือ่ง   พระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู  
              มาตรา  ๓๙ วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐  หรอืไม
ผูรอง   ศาลจงัหวดัสระแกวและศาลจังหวัดมนีบรีุสงคําโตแยงของจําเลยในแตละคดี  เพือ่ขอให
    ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๑๑  
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๐  มาตรา ๓๙ วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  
    พระราชบัญญตัปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  
  พนักงานอัยการจงัหวดัสระแกว  ฟองสหกรณการเกษตร  ส  จํากดั  นาย  ว  และนาย  ว       เปน
จาํเลยในอาญา  ความผดิฐานรวมกนัขายปุยอนิทรยีปลอมอนัเปนความผดิตอพระราชบัญญติัปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
มาตรา  ๓  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๒/๒  (๕)  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๗๒/๔  มาตรา  ๗๒/๕  และมาตรา  ๗๒/๖  
พระราชบญัญตัปุิย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และกฎหมายอืน่  และพนกังานอยัการ  สาํนกังานอยัการสงูสดุ  
ฟองบรษิทั ฟ  จํากัด  และนาย  ส  เปนจาํเลยในคดีอาญา  ความผดิฐานรวมกนัผลติปุยเคมปีลอมเพือ่การคา  
โดยมปีรมิาณธาตอุาหารรบัรองตํา่กวารอยละสบิตามทีข่ึน้ทะเบยีนไวหรอืระบุไวในฉลาก  อันเปนความผดิ
ตามพระราชบัญญตัปุิย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๓  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๗๒/๕  
พระราชบญัญตัปุิย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และกฎหมายอืน่  จาํเลยในแตละคดียืน่คาํรองตอศาลโตแยงวา
พระราชบญัญตัปุิย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู  มาตรา ๓๙ วรรคสอง  มาตรา  
๔๐(๕)  และมาตรา  ๓๐  ศาลจังหวดัสระแกวและศาลจังหวดัมนีบรีุสงคาํโตแยงของจําเลยในแตละคดี  เพ่ือขอให
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๑๑  รวม  ๒  คาํรอง
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕    
เปนขอสนันษิฐานตามกฎหมายทีม่ผีลเปนการสันนษิฐานความผิดทางอาญาของจําเลย  โดยโจทกไมจาํตอง
พิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  เปนการนําการกระทําความผิด
ของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสนันษิฐานใหจาํเลยมคีวามผดิและตองรบัโทษทางอาญา  โดยบทบญัญติั      
มาตรา  ๗๒/๕  วางขอสนันษิฐานวา  ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ก็ใหกรรมการผูจัดการ  หุนสวน
ผูจดัการ  ผูแทนนติบุิคคล  หรือผูซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินการของนติิบคุคลนัน้ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล
ผูกระทาํความผดิดวย  เวนแตจะพสูิจนไดวาตนไมไดมสีวนรูเหน็ในการกระทาํความผดิของนติิบคุคลดงักลาว  
นอกจากนี้  บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตก
เปนผูตองหาหรือจําเลย  ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  เชน  การถกูจบักมุ  
หรอืถกูคมุขงั  โดยไมมพียานหลกัฐานตามสมควรในเบือ้งตนวาบคุคลน้ันไดกระทําการหรือมเีจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา  พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ในสวน



๑๐๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ทีส่นันษิฐานความผดิอาญาของผูตองหาหรอืจาํเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจาํเลยไดกระทาํการหรอื
มีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น  จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล
ซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิดกอนที่จะไดรับการ
พสิจูนความผดิจากโจทก  โดยใหสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมคีวามผิดจนกวาจะมคํีาพิพากษา
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด  รัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๔๐  (๕)  เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของผูเสียหาย  
ผูตองหา  จาํเลย  และพยานในคดอีาญาใหไดรับความคุมครองและความชวยเหลือทีจ่าํเปนและเหมาะสมจากรฐั  
โดยการกําหนดคาตอบแทน  คาทดแทน  และคาใชจายที่จําเปน  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  
และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  เปนบทบัญญัติท่ีรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั  ชายและหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม
ตอบคุคลเพราะเหตทุีร่ฐัธรรมนญูบญัญติัไวจะกระทํามิได  สวนพระราชบญัญติัปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕
เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย  โดยโจทก
ไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  เปนการนําการกระทํา
ความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสนันษิฐานใหจาํเลยมคีวามผดิและตองรบัโทษทางอาญา  โดย
วางขอสันนษิฐานวา  ถาผูกระทาํความผดิเปนนติิบคุคล  กใ็หกรรมการผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการผูแทนนติิบคุคล  
หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว  ประกอบกับ
หลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญา  นั้น  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๕๙  บัญญัติวา  “บุคคล
จะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา ...”  ดังนั้น  บุคคลไมวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมี
ความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา  ซึ่งรวมถึงการงดเวน  ละเวน  เพิกเฉย  หรอืการไมกระทาํ
ในลกัษณะอืน่ ๆ  ดวย  เพราะฉะนั้น  การที่กรรมการผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  ผูแทนนิติบุคคล  
หรือผูซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินการของนติบิคุคลจะตองรวมรับผิดตามทีน่ติิบคุคลเปนผูกระทาํความผิดดวย
ก็ตอเมือ่บคุคลเหลานัน้มกีารกระทาํ  หรอืงดเวนกระทําการท่ีตนมหีนาท่ีตองปองกนัผล  หรือควรตองกระทําดวย  
แตพระราชบัญญตัปุิย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัปุย  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหกรรมการผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  ผูแทนนิติบุคคล  หรือผูซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดาํเนนิการของนติบิคุคลจะตองรวมรับผิดกบันติิบคุคลท่ีเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบญัญติันี้  
โดยโจทกไมตองพิสจูนใหเห็นวาบุคคลเหลานัน้ซึง่เปนจําเลยไดมกีารกระทํา  หรอืงดเวน  หรอืไมกระทําการ
อันเปนความผิดตามกฎหมายแตอยางใดกอน  บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิด
ของผูตองหาหรอืจาํเลยในคดอีาญา  โดยอาศยัสถานะของบคุคลเปนเงือ่นไข  มใิชการสนันษิฐานขอเท็จจรงิ
ที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา  และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระ
การพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด  นอกจากนี้  บทบัญญัติ
มาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย  
ซึง่ทําใหบคุคลดงักลาวอาจถกูจาํกดัสิทธแิละเสรภีาพ  เชน  การถกูจับกมุ  หรอืถกูคุมขงั  โดยไมมพียานหลกัฐาน
ตามสมควรในเบือ้งตนวาบคุคลนัน้ไดกระทาํการหรือมเีจตนาประการใดอนัเก่ียวกบัความผิดตามทีถู่กกลาวหา  
พระราชบญัญตัปิุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  ในสวนทีส่นันษิฐานความผดิอาญาของผูตองหาหรอืจาํเลยโดย
ไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น  



๑๐๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  
พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๗๒/๕  เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ  
หุ้นสวนผูจ้ดัการ  ผูแ้ทนนติบิคุคล  หรอืผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการดำาเนนิการของนติบิคุคลนัน้  ต้องรบัโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย  โดยไมปรากฏวามีการกระทำาหรือมีเจตนาประการใด
อนัเกีย่วกบัการกระทำาความผดิของนติบิคุคลน้ัน  เปนบทบญัญัติทีขั่ดแย้งตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  
วรรคสอง  เปนอันใช้บังคับไมได้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว  จึงไมจำาต้อง
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น  ๆ   หรือไม  อีกตอไป

(๑๕)  ยอคำาวินิจฉัยที่  ๒๑/๒๕๕๖
เรือ่ง   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
    วินิจฉัยตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๕๗  วรรคหนึง่  (๒)  วา  พระราชบญัญตัปิระกอบ
    รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  
    วรรคสอง  กระทบตอสิทธิมนษุยชนและมปีญหาเก่ียวกบัความชอบดวยรัฐธรรมนญู  
    มาตรา  ๓๐  หรือไม
ผูรอง   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๐
    พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  
    พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคสอง  
  ผูรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๕๗  วรรคหนึง่  (๒)  
กรณีไดรับเรื่องรองเรียนจากคุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค  วา  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไดมีมติวา
ผูรองเรียนกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง  ซ่ึงผูรองเรียนเหน็วา  การดําเนินการไตสวนขอเทจ็จรงิและ
การพจิารณาวนิจิฉยัชีม้ลูของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ไมเปนธรรมและมปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู
และกฎหมาย  รวมท้ังถูกจาํกดัสทิธใินการอทุธรณ  จงึขอใหผูรองเสนอเรือ่งพรอมความเหน็ตอศาลรัฐธรรมนูญ  
กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๙๒  วรรคหนึ่ง  ขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๐  (๓)  และ  (๔)  และมาตรา  ๙๒  วรรคสอง  
ขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  
  ผูรองเห็นวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทจุรติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคหนึง่  และวรรคสอง  เปนบทบญัญติัแหงกฎหมายทีส่งผลใหผูบงัคบั
บญัชามคีาํสัง่ลงโทษทางวินัยตอไปตามมาตรา  ๙๓  ซ่ึงเปนคาํสัง่ทางปกครอง  บทบญัญติัแหงกฎหมายดังกลาว
จงึกระทบตอสทิธมินษุยชนเพราะเกีย่วของกบัการพจิารณาคดเีกีย่วกบัสทิธแิละหนาทีซ่ึง่ไดรบัการรบัรองโดย
กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  ขอ  ๑๔  อนัเปนสนธสิญัญาดานสทิธมินษุยชน
ทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณอียูดวยและเปนบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีก่าํหนดกระบวนการพิจารณาโทษทางวนิยั
แกขาราชการตลุาการศาลยตุธิรรม  ขาราชการตลุาการศาลปกครอง  และขาราชการอยัการ  ใหแตกตาง
จากขาราชการท่ัวไป  ซึง่แมวารฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๙๗  วรรคสอง  จะไดรับรองความเปนอสิระของผูพพิากษา
และตลุาการในการพพิากษาอรรถคด ี และรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๒๕๕  วรรคสอง  จะไดรบัรองความเปนอสิระ
ของพนกังานอัยการในการพจิารณาสัง่คดกีต็าม  แตถาขาราชการเหลาน้ันทจุรติ  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กม็อีาํนาจตรวจสอบไดเชนเดยีวกบัขาราชการทัว่ไป  ความเปนอสิระตามรฐัธรรมนญูมาตราดังกลาวจงึไม



๑๐๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

สามารถอางได  นอกจากน้ี  พระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔  กม็ไิดใหคาํนยิามของขาราชการทัว่ไปกบัขาราชการตุลาการศาลยติุธรรม  ขาราชการ
ตลุาการศาลปกครอง  และขาราชการอยัการไวแตกตางกนั  รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบขาราชการทัง้สองกลุม
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กม็ไิดมคีวามแตกตางกนั  ประกอบกบัขาราชการทัง้สองกลุมกระทาํความผดิวนิยั
อยางเดยีวกนักอ็าจไดรบัโทษทางวนิยัท่ีแตกตางกนั  ดังนัน้  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการทุจรติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคสอง  จงึเปนการเลอืกปฏบิติัโดยไมเปนธรรม
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติพ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคหนึง่  มไิดเปนบทบญัญติัแหงกฎหมายทีม่ปีญหาเก่ียวกบั
ความชอบดวยรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๔๐  (๓)  และ  (๔)  จงึขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยวา  พระราชบญัญติั
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคสอง  เปน
บทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีกระทบตอสทิธมินษุยชนและมปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๐  
หรอืไม
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลวเหน็วา  รฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๐  เปนบทบญัญตัใินหมวด  ๓  
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่  ๒  ความเสมอภาค  โดยบัญญัติวา  บุคคลยอมเสมอภาค
กันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง     ตามกฎหมายเทาเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกาํเนิด  เชือ้ชาติ  ภาษา  เพศ  
อาย ุ ความพกิาร  สภาพทางกายหรอืสขุภาพ  สถานะของบคุคล  ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสังคม  ความเชือ่
ทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทาํมไิด  และมาตรการทีร่ฐักาํหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสงเสริมใหบคุคลสามารถใชสทิธิและเสรภีาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น  ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  สวนพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคสอง  เปนบทบญัญตัิ
เกีย่วกับการดาํเนนิการทางวนิยัโดยใชบังคับกบัผูถกูกลาวหาซึง่เปนขาราชการตลุาการศาลยตุธิรรม  ขาราชการ
ตลุาการศาลปกครอง  หรอืขาราชการอยัการ  โดยหลักเกณฑการพิจารณาโทษทางวนิยัแกเจาหนาท่ีของรัฐกลุมนี้
แมจะมคีวามแตกตางจากเจาหนาทีข่องรฐัตามมาตรา  ๙๒  วรรคหนึ่ง  แตก็เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ
เพือ่ใหการดาํเนนิการทางวนิยัซึง่เปนสวนหน่ึงของการบรหิารงานบคุคลของขาราชการตุลาการศาลยุตธิรรม  
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง  และขาราชการอัยการ  ที่มีความเปนอิสระตามลักษณะของภารกิจซึ่งมี
ความจําเปนและเพื่อใหเกิดความเหมาะสม  ดังนั้น  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการทจุรติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคสอง  จึงเปนบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณเพ่ือให
การดําเนินการทางวินัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม  
ขาราชการตลุาการศาลปกครอง  และขาราชการอยัการมคีวามเปนอสิระตามลักษณะของภารกิจดังท่ีบญัญติั
ไวในรัฐธรรมนูญซึ่งไมมีลักษณะขัดตอหลักความเสมอภาคหรอืเปนการเลอืกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคล  
ตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๓๐  แตอยางใด  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาด้วยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๒  วรรคสอง  ไมขัด
หรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐



การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี

และกิจกรรมสำาคัญของประเทศ

สวนที่ 
๓





๑๐๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.  การมีสวนรวมในพระราชพิธี  รัฐพิธีและกิจกรรมสำาคัญของประเทศ

  งานพระราชพิธีและงานพิธีตางๆ  ถือเปนเอกลักษณสําคัญอยางยิ่งที่แสดงถึงความเปน
ราชอาณาจักรไทย  อันสืบเนื่องยาวนานมากกวาเจ็ดรอยป  หลักฐานสําคัญปรากฏมาแตสมัยเมื่อ
สมเด็จพระรามาธบิดท่ีี  ๑  (พระเจาอูทอง)  ทรงสถาปนากรงุศรอียธุยาเปนราชธาน ี ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
ใหกําหนดไวในกฎมณเฑียรบาลวาเดือนใดมีพระราชพิธีใด  เพื่อเปนแบบแผนใหสืบทอดปฏิบัติ
มาจวบจนปจจุบัน

  พระราชพิธีในรัชกาลปจจุบัน  ซึ่งเปนพระราชพิธีประจํา  เฉพาะที่เปนหมายกําหนดการ
ของสํานักพระราชวังเปดโอกาสใหขาราชการทุกฝายไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญลวนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและไดแสดงกตเวทิตาธรรม  โดยการเขา
รวมงานพระราชพิธี  รัฐพิธีตางๆ  ตลอดป พ.ศ. ๒๕๕๖  

  -  วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และ
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ลงนามถวายพระพร  ณ  พระบรมมหาราชวัง

  -  วันที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมเขาเฝาฯ  ในพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา
ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  -  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พรอมขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  วางพานพุมดอกไม  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร

  -  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และ
ขาราชการสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  รวมเขาเฝา ฯ  ถวายพระพรชยัมงคลและทลูเกลาฯ  ถวายพานดอกไมสด
วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา

  -  วนัที ่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๖  ประธานศาลรฐัธรรมนญู  พรอมดวยผูบรหิารและขาราชการ
สาํนักงานศาลรฐัธรรมนญู  เขารวมวางพานพุมดอกไมสกัการะ  เนือ่งในวนัสัญญาธรรมศกัดิ ์ ณ  อนสุาวรยี
ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต

  -  วนัที ่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๖  เลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  พรอมดวยขาราชการ
สาํนักงานศาลรฐัธรรมนญู  วางพานพุมดอกไม  เนือ่งในวนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ  ณ  ปฐมบรมราชานุสรณ  สะพานพระพุทธยอดฟา

  -  วนัที ่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๖  คณะตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ  รวมเขาเฝาฯ  ในพระราชพธิี
ถวายราชสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  -  วนัท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ  รวมเขาเฝาฯ  ในพระราชพธิี
ฉัตรมงคล  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง



๑๑๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 - วันที ่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รวมเขาเฝาฯ  ในพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 - วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  พรอมขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมวางพวงมาลา  เนื่องในวันที่ระลึก  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว                
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย  หนาอาคารรัฐสภา

 - วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และขาราชการสํานักงาน   
ศาลรัฐธรรมนูญ  รวมวางพวงมาลา  วันคลายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล ณ  วัดสุทัศนเทพวราราม

 - วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จัดทําหนังสือขอพระราชทานกราบทูลถวายพระพร         
วันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี

 - วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
พรอมดวยผูบริหารเขารวมบันทึกเทปโทรทัศน  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  ชอง ๕ เนือ่งในโอกาส
ถวายพระพรชยัมงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  สมเดจ็พระนางเจาฯ  พระบรมราชนินีาถ  ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๖

 - วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จัดทําหนังสือขอพระราชทานกราบทูลถวาย
พระพรชัยมงคล  วันคลายวันประสูติพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

 - วนัท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู  รวมเขาเฝาฯ  ในพระราชพธิี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล  วันอาสาฬหบูชา  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 - วนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู  รวมเขาเฝาฯ  ในพระราชพธิี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล  วันเขาพรรษา  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร

 - วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รวมลงนามถวาย
พระพรฯ  เนือ่งในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  ณ  พระบรมมหาราชวงั

 - วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมพิธีถวาย
เครือ่งราชสกัการะ  จดุเทยีนชยัถวายพระพรและถวายราชสดดุ ี เนือ่งในการพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง

 - วนัท่ี ๗  สงิหาคม  ๒๕๕๖  คณะขาราชการสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  เขารวมวางพวงมาลา
“วันรพี”  ณ  พระรูปพระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
หนาอาคารศาลยุติธรรม

 - วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 
ณ  พระบรมมหาราชวัง



๑๑๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 - วันท่ี  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง

 - วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๖  ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมวางพวงมาลา
พิธีวางพวงมาลาเจาพระยารัตนาธิเบศร  ณ  โรงเรียนรัตนาธิเบศร  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

 - วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  รวมเขาเฝาฯ  การบําเพ็ญ
พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ  ครบ  ๑๐๐  พรรษา  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง

 - วนัที ่ ๒๓  ตลุาคม  ๒๕๕๖  เลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  พรอมดวยขาราชการ
สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  เขารวมวางพวงมาลา  พิธถีวายราชสกัการะ  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
เนือ่งในวนัปยมหาราช  ณ  ลานพระราชวงัดุสติ

 - วนัที ่ ๒๓  ตลุาคม  ๒๕๕๖  เลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมพระราชพิธี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล  วันปยมหาราช  ณ  พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย

 - วนัที ่ ๒๗  ตลุาคม  ๒๕๕๖  ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ  เขารวมพระราชพธิ ี ทรงบาํเพญ็
พระราชกุศล  ถวายผาพระกฐิน  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร

 - วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
เขารวมพระราชพิธี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน  ณ  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 - วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
เขารวมพระราชพิธี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน  ณ  วัดราชาธิวาสวิหาร

 - วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
เขารวมพระราชพิธี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน  ณ  วัดเทพศิรินทราวาส

 - วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน  ณ  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

 - วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน  ณ  วัดราชโอรสาราม

 - วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยผูบรหิาร  ทูลเกลาฯ  ถวายแจกนัดอกไมและรวมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ณ  ตึกอานันทมหิดล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ



๑๑๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 - วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
พรอมดวยผูบริหาร  และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
สํานักงาน  ป.ป.ช.  ครบรอบ  ๑๔  ป  ณ  สํานักงาน  ป.ป.ช.  ถนนนนทบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

 - วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พรอมดวย
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมวางพวงมาลา  พิธีถวายบังคม  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  ณ  พระบรมราชานุสรณ  สวนลุมพินี

 - วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยผูบรหิาร  เขารวมบนัทกึเทปโทรทศัน  ทางสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก ชอง ๕ เนือ่งในโอกาส
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 - วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  พรอมดวยตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญู  และขาราชการสาํนกังานศาลรัฐธรรมนญู  รวมเปนเจาภาพงานสวดพระอภธิรรมพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  ตําหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร

 - วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นําขาราชการถวาย
สัตยปฏิญาณตน  เพื่อถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ณ  อาคารที่ทําการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 - วนัท่ี  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๖  ประธานศาลรฐัธรรมนญู  ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู  ลงนาม
ถวายพระพรและเขาเฝาฯ  ถวายพระพรชยัมงคล  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
ณ  ทองพระโรง  ศาลาราชประชาสมาคม  วังไกลกังวล  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 - วันที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พรอมดวย
ขาราชการสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู  รวมวางพานพุมดอกไม  เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชทานรัฐธรรมนญู
ณ  พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  หนาอาคารรัฐสภา

 - วันที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมเขาเฝาฯ
พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม

 - วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  พรอมดวย
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  รวมวางพานพุมดอกไม  เนื่องในวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย  วงเวียนใหญ



๑๑๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกิจกรรม

 นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์  ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ นายเฉลิมพล  เอกอุรุ 

ตลุาการ ศาลรฐัธรรมนญู พรอมดวยผูบริหาร

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร วมลงนาม

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เน่ืองในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ณ พระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันพุธ ที่ 

๑ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหผูแทนพระองค อัญเชิญบัตรอํานวยพรสงความสุข  เนื่องในวาระดิถีข้ึนปใหม พุทธศักราช 

๒๕๕๖ พระราชทานแก นายวสันต  สรอยพิสุทธ์ิ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนญู ขาราชการและเจาหนาทีข่องสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู อนัเปนพระมหากรณุาธิคณุ

และยังความปลื้มปติเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได ณ หองประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

พระราชพิธี  รัฐพิธี  และกิจกรรมสำาคัญของประเทศ



๑๑๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพานพุม
ดอกไม สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจ าอยู หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจา พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
เมือ่วนัอาทติยที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย   ลานพลับพลา
มหาเจษฎาบดินทร วัดราชนัดดารามวรวิหาร

 นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  พรอมดวยผูบริหารและขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมวางพานพุมดอกไมสดสักการะ  เนื่องในวันสัญญาธรรมศักดิ์  

พทุธศกัราช ๒๕๕๖ เมือ่วนัศกุร ที ่๕ เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ณ  อนสุาวรยีศาสตราจารย

สัญญา  ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต



๑๑๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธกิารสาํนักงานศาลรัฐธรรมนญู พรอมดวยขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพานพุมดอกไมสดถวายราชสักการะ เนื่องใน

วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา จฬุาโลกมหาราชและวันทีร่ะลึกมหาจกัรบีรมราชวงศ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร  ที่  ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๕ น.  

ณ ปฐมบรมราชานุสรณ  สะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก



๑๑๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธิการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร อมด วย

ข  าราชการ สํานักงานศาล รัฐธรรมนูญ 

เข าร วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

เนือ่งในวนัทีร่ะลกึพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหวั พทุธศกัราช ๒๕๕๖ เมือ่วนัพฤหสับดี

ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาอาคารรัฐสภา 



๑๑๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 น า ย เ ช า ว น ะ  ไ ต ร ม า ศ 

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

พร  อมด  วยข  า ราชการสํ านั ก งาน       

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลา

ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคลาย

วั นสวรรคต    พระบาทสม เด็ จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 

๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย ที่ ๙  มิถุนายน 

๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรม-

ราชานุสรณ วัดสุทัศนเทพวราราม 

ราชวรมหาวิหาร 



๑๑๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายวสันต    สร อยพิสุท ธ์ิ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรูญ  อินทจาร 

นายเฉลิมพลเอกอุรุ และ นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยผูบริหาร

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมบันทึกเทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ 

เนือ่งในโอกาสถวายพระพรชยัมงคล วันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจาฯ  พระบรมราชนินีาถ  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕

 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ

ผู บริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร วม

ลงนามถวายพระพรฯ  เนือ่งในพระราชพธิเีฉลมิ

พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันอาทิตย ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นายวสันต    สร อยพิสุท ธ์ิ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรูญ  อินทจาร 

นายเฉลิมพลเอกอุรุ และ นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยผูบริหาร

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมบันทึกเทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ 

เนือ่งในโอกาสถวายพระพรชยัมงคล วันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจาฯ  พระบรมราชนินีาถ  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕

 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ

ผู บริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร วม

ลงนามถวายพระพรฯ  เนือ่งในพระราชพธิเีฉลมิ

พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันอาทิตย ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.



๑๑๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมพิธีถวายเครื่องราช

สักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  เมื่อวันอาทิตย

ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 คณะขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลาสักการะพระรูป 

กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์เนือ่งใน “วันรพ”ี พทุธศกัราช ๒๕๕๖  เมือ่วนัพฤหสับด ีที ่๗ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามหนาอาคารศาลยุติธรรม 

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เขารวมพิธีถวายเครื่องราช

สักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  เมื่อวันอาทิตย

ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 คณะขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลาสักการะพระรูป 

กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์เนือ่งใน “วนัรพ”ี พทุธศกัราช ๒๕๕๖  เมือ่วนัพฤหสับด ีที ่๗ สงิหาคม 

๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามหนาอาคารศาลยุติธรรม 



๑๒๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู

และผูบรหิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู

เขาลงนามถวายพระพรฯ  เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ณ พระบรมมหาราชวงั เมือ่วนัจันทร ท่ี 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพิธีถวาย

เครือ่งราชสกัการะ จดุเทยีนชยัถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันจันทร ที่ ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๖เวลา ๑๙.๑๙ น.

 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู

และผูบรหิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู

เขาลงนามถวายพระพรฯ  เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ณ พระบรมมหาราชวงั เมือ่วนัจันทร ท่ี 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพิธีถวาย

เครือ่งราชสกัการะ จดุเทยีนชยัถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันจันทร ที่ ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๖เวลา ๑๙.๑๙ น.



๑๒๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 คณะขาราชการสํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลาเนื่อง

ในวันระลึกทานเจาพระยารัตนาธิเบศร 

เมื่อวันอังคาร ที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

       นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธิการ

สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู พรอมดวยขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวง

มาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัเนือ่งในวนัปยมหาราช 

พทุธศกัราช ๒๕๕๖ เมือ่วนัพธุ ที ่ ๒๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ พระบรมราชานสุรณ พระลาน

พระราชวังดุสิต 

 คณะขาราชการสํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลาเนื่อง

ในวันระลึกทานเจาพระยารัตนาธิเบศร 

เมื่อวันอังคาร ที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

       นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธิการ

สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู พรอมดวยขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวง

มาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัเนือ่งในวนัปยมหาราช 

พทุธศกัราช ๒๕๕๖ เมือ่วนัพธุ ที ่ ๒๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ พระบรมราชานสุรณ พระลาน

พระราชวังดุสิต 



๑๒๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายจรูญ  อนิทจาร ประธาน

ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  น า ย จ รั ญ 

ภกัดธีนากลุ และ นายเฉลิมพล เอกอรุุ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอม

ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและ

รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ใหทรงมีพระพลานามัย

แข็ งแรง  ณ ตึกอานันทมหิดล 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เมื่อวันที ่

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 นายจรูญ  อนิทจาร ประธาน

ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  น า ย จ รั ญ 

ภกัดธีนากลุ และ นายเฉลิมพล เอกอรุุ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอม

ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและ

รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ใหทรงมีพระพลานามัย

แข็ งแรง  ณ ตึกอานันทมหิดล 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เมื่อวันที ่

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖



๑๒๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายจ รูญ  อิ นทรจาร 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย

ผูบริหารและขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมงานเนื่องใน

โอกาส วนัสถาปนาสาํนกังาน ป.ป.ช. 

ครบรอบ ๑๔ ป ณ สํานักงาน ป.ป.ช.

อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ีเมือ่วันที่

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 นายปญญา อุดชาชน ที่ปรึกษา

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขาร วมถวาย

บังคมพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว ในอภิลักขิตสมัย

คลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ณ พระบรมราชานุสรณ สวนลุมพินี

 นายจ รูญ  อิ นทรจาร 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย

ผูบริหารและขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมงานเนื่องใน

โอกาส วนัสถาปนาสาํนกังาน ป.ป.ช. 

ครบรอบ ๑๔ ป ณ สํานักงาน ป.ป.ช.

อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ีเมือ่วันที่

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 นายปญญา อุดชาชน ที่ปรึกษา

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขาร วมถวาย

บังคมพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว ในอภิลักขิตสมัย

คลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ณ พระบรมราชานุสรณ สวนลุมพินี



๑๒๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายจรญู  อนิทจาร ประธานศาลรฐัธรรมนญู 

นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ 

นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอม

ดวยผูบรหิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ เขารวมบนัทึก

เทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 

ช อง ๕ เนื่องในโอกาสถวายพระพรชัยมงคล

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เมือ่วนัท่ี ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕

 นายจรญู  อนิทจาร ประธานศาลรฐัธรรมนญู 

นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ 

นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอม

ดวยผูบรหิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ เขารวมบนัทึก

เทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 

ช อง ๕ เนื่องในโอกาสถวายพระพรชัยมงคล

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เมือ่วนัท่ี ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕



๑๒๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายจรูญ  อินทจาร  ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  พร อมด วยตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  รวมเปนเจาภาพงานสวด

พระอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ

วิหาร เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๖  

เวลา ๑๖.๐๐ น.

 นายจรูญ  อินทจาร  ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  พร อมด วยตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  รวมเปนเจาภาพงานสวด

พระอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ

วิหาร เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๖  

เวลา ๑๖.๐๐ น.



๑๒๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

 นายจรูญ  อินทจาร  ประธาน

ศาลรฐัธรรมนญู  พรอมดวยตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 

รวมลงนามถวายพระพร และ เขาเฝาฯ ถวาย

พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสดจ็ออกมหาสมาคมเนือ่งในวโรกาสพระราชพธิี

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  เมื่อ

วนัพฤหัสบดี ที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.  

ณ ท องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม 

วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 นายจรูญ  อินทจาร  ประธาน

ศาลรฐัธรรมนญู  พรอมดวยตลุาการศาลรฐัธรรมนญู 

รวมลงนามถวายพระพร และ เขาเฝาฯ ถวาย

พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสดจ็ออกมหาสมาคมเนือ่งในวโรกาสพระราชพธิี

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  เมื่อ

วนัพฤหัสบดี ที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.  

ณ ท องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม 

วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ



๑๒๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

       นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธกิาร

สํ า นั ก ง า น ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 

พรอมดวยขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนญู รวมพธิวีางพานพุม 

ถ ว าย ร าชสั ก ก า ระพระบรม

ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยู หัว เน่ืองใน

วนัฉลองวนัพระราชทานรฐัธรรมนญู 

เม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ พระบรมราชานสุาวรยีพระบาท

สมเด็จพระปกเกล าเจ าอยู หัว 

หนาตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการ
สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมพิธีวางพานพุม 
ถ ว ายร าชสั กก า ระ  เ นื่ อ ง ในวั นสม เ ด็ จ
พระเจาตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๖  
ณ พระบรมราชานสุาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช  วงเวียนใหญ เมื่อวันเสาร ท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

       นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธกิาร

สํ า นั ก ง า น ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 

พรอมดวยขาราชการสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนญู รวมพธิวีางพานพุม 

ถ ว าย ร าชสั ก ก า ระพระบรม

ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยู หัว เน่ืองใน

วนัฉลองวนัพระราชทานรฐัธรรมนญู 

เม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ พระบรมราชานสุาวรยีพระบาท

สมเด็จพระปกเกล าเจ าอยู หัว 

หนาตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการ
สาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมพิธีวางพานพุม 
ถ ว ายร าชสั กก า ระ  เ นื่ อ ง ในวั นสม เ ด็ จ
พระเจาตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๖  
ณ พระบรมราชานสุาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช  วงเวียนใหญ เมื่อวันเสาร ที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.





รายงานของผู้สอบบัญชี

และงบการเงิน

สวนที่ 
๔





รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖



๑๓๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๗
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๘
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๓๙
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๔๐
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๔๑
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๔๒
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๔๓
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ



๑๔๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะทำางานจัดทำา

“รายงานประจำาปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจำาปี ๒๕๕๖”

ประธาน
๑. นายเชาวนะ  ไตรมาศ   เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะทำางาน

๑.  นายปญญา อุดชาชน   ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๒.  นายสมฤทธิ์  ไชยวงค   รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๓.  นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ  รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๔.  นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย  ผูทรงคุณวุฒิดานคดีและวิชาการ         

๕.  นางวิภาวรรณ หะวานนท  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร  

๖.  นางฉัตรแกว  เลิศไพฑูรย  ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

๗.  นายนนทนิพัทธ  โพธิ์เดชธํารง   ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง  

๘.  นายชวลิต ศรีโฉมงาม   ผูอํานวยการสํานักคดี ๕    

๙.  นางสาวสาวิตรี อมรตานนท  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             และประชาสัมพันธ

๑๐. นางอัจฉรียา อนันตพงศ  ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 

๑๑. นายบุญเสริม นาคสาร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร 

๑๒. นางพรพิมล  นิลทจันทร ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ  

๑๓. นางพจีกานต สวัตติวงศ ผูอํานวยการกลุมงานประชาสัมพันธ

๑๔. นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร

๑๕. นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ 

๑๖. นางสาวณัฏฐิญา ยาณะปลูก เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ 

๑๗. นายเฉลิมชนม  บุญเกียรติสกุล เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ 

๑๘. นายปวริศร  จันทรแทน เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ  

๑๙. นางสาวอาริตา  เจริญสุข  พนักงานธุรการทั่วไป  
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