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 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ
ให้มีศ�ลรัฐธรรมนูญทำ�หน้�ที่คุ้มครองหลักคว�มเป็นกฎหม�ยสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ สร้�งบรรทัดฐ�นก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชน
ต�มรัฐธรรมนูญ สร้�งคว�มถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษ� 
คว�มชอบธรรมของก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันม ี
พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติภ�รกิจต�มปณิธ�นของ 
ศ�ลรฐัธรรมนญูท่ีว่� “ยดึหลกันติธิรรม คำ�้จนุประช�ธปิไตย ห่วงใยสทิธิและ
เสรีภ�พของประช�ชน” ต่อม�ได้มีประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
ฉบับที ่๑๑/๒๕๕๗ ให้รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๕๐ 
สิ้นสุดลง โดยให้ศ�ลทั้งหล�ยยังคงมีอำ�น�จดำ�เนินก�รพิจ�รณ�และ
พพิ�กษ�อรรถคดตี�มบทกฎหม�ยและประก�ศคณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
และได้มีก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๗  
โดยยังคงให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

 ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงมีภ�รกิจ บทบ�ท อำ�น�จหน้�ที่ภ�ยใต้
รฐัธรรมนญูทัง้สองฉบบัดงักล่�วรวมถงึประก�ศคณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ติ
ท่ีเกี่ยวข้อง และสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญในฐ�นะหน่วยง�นสนับสนุน 
ก�รดำ�เนินง�นของศ�ลรัฐธรรมนูญและคณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ในทุกๆ ด้�น มหีน้�ทีร่บัผดิชอบง�นธรุก�รของศ�ลรัฐธรรมนญูโดยก�รศกึษ�  
วิเคร�ะห์ รวบรวมคำ�สั่ง และคำ�วินิจฉัยต่�งๆ ของคณะตุล�ก�ร 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสนับสนุนให้มีก�รวิจัยและเผยแพร่กิจก�รต่�งๆ  
ของศ�ลรฐัธรรมนญู โดยพระร�ชบญัญัตสิำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๒  
ม�ตร� ๑๔ บญัญตัใิห้สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญูจดัทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีของ
ศ�ลรฐัธรรมนญู เพือ่ร�ยง�นผลก�รปฏบิตัริ�ชก�รและก�รตรวจสอบรบัรอง
บัญชีและก�รเงินทุกประเภทของคณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ และ
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญให้สภ�ผู้แทนร�ษฎร วุฒิสภ� และคณะรัฐมนตรี
ทร�บ

 ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๗ ศ�ลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รวบรวม 
ผลก�รดำ�เนินง�นของศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
เพือ่ร�ยง�นต่อสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร วฒุสิภ� หรอืหน่วยง�นทีป่ฏบัิตหิน้�ทีแ่ทน 
และคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นก�รเผยแพร่ผลก�รดำ�เนินง�นให้ประช�ชน
ทร�บและนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ศ�ลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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ตร�สัญลักษณ์

ลักษณะของตร�สัญลักษณ์
เป็นดวงตรารูปกลมมีขอบสองชั้น

องค์ประกอบของสัญลักษณ์
วงกลมชั้นใน

ตรงกลางมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประดิษฐานอยู่บนพานสองชั้น
เบื้องบนมีพระดุลพาห์ (ซึ่งหมายถึงความสุจริตยุติธรรม และความเฉลียวฉลาด

หลักแหลมในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ) สถิตอยู่ เบื้องล่างมีช่อชัยพฤกษ์ 
(ซึ่งหมายถึงการบรรลุผลส�าเร็จอันประกอบด้วยเกียรติศักดิ์) รองรับ และ 

มีลายกนกก้านขดประกอบอยู่สองข้าง 

วงกลมชั้นนอก
ใต้ช่อชัยพฤกษ์ของวงกลมชั้นใน เป็นอักษรข้อความว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

และคั่นด้วยดอกประจ�ายามหัวท้าย

สี
สีแดงชาด

ใช้เป็นสีพื้น หมายถึง อ�านาจอันชอบธรรมภายในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริยาธิราช อันทรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและทศพิธราชธรรม

จริยา ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

สีทอง
ใช้เป็นสีส�าหรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์ หมายถึง ความรุ่งเรือง 

มีศักดิ์ศรี สง่างามสูงส่ง 

หม�ยเหตุ : ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๑ หน้� ๑
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ	อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(ด�ารงต�าแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์	มาประณีต	
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗)
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายบุญส่ง	กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์	ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์	นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวรวิทย์	กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ได้รับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต ่
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗)
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ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ		ไตรมาศ	
เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

นายปัญญา		อุดชาชน
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

นายสมฤทธิ์		ไชยวงค์
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

นายพิมล		ธรรมพิทักษ์พงษ์
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายนภดล		ช.	สรพงษ์	
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี

นายสิทธิพร		เศาภายน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี

นายมนตรี		กนกวารี	
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี

นางพรทิภา		ไสวสุวรรณวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี

พันโท	ภาคภูมิ		ศิลารัตน์		
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี

นายกาญจน์		วรกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

นางขนิษฐา		โตโพธิ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี

นายกมล		โสตถิโภคา
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ส�าราญ		นาบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
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ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางจริยา		อัศวรักษ์	
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

นายธีรพงษ์		ธิติธางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

นางสาววราภรณ์		อมราพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

	นายสุทธิรักษ์		ทรงศิวิไล	
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

นางวิภาวรรณ		หะวานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาวสาวิตรี		อมรตานนท์
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

นางอัจฉรียา		อนันตพงศ์	
ผู้อ�านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

นายนนท์นิพัทธ์		โพธิ์เดชธ�ารง
ผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหารกลาง

นางฉัตรแก้ว		เลิศไพฑูรย์	
ผู้อ�านวยการส�านักประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 

นายบุญเสริม		นาคสาร
ผู้อ�านวยการ
ส�านักพัฒนาระบบบริหาร
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ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ว่าที่เรือตรี	ดิเรก		สุขสว่าง
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๔

นายชวลิต		ศรีโฉมงาม	
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๕

นางนันท์นภัส		ปัญญวานันท์
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๑

นายบท		นามบุตร
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๒

นางสาววนิดา		ไชยชเนตรตี
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๓

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาวกฤติยา		อัตถากร
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

นางจินตนาพร		คงธเนศ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่
๑

โครงสร้�ง
และอำ�น�จหน้�ที่

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
  รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๔๐ เป็นรฐัธรรมนูญ
ฉบับแรกที่บัญญัติให้มีศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบคว�มชอบด้วย
รฐัธรรมนญูของกฎหม�ย โดยมสีถ�นะเป็นองค์กรศ�ล ต่อม�เม่ือศ�ลรัฐธรรมนูญ
ได้สิน้สดุลงอันเนือ่งม�จ�กรัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทยพทุธศกัร�ช ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลงโดยประก�ศคณะปฏิรูปก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันม ี
พระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ฉบบัที ่๓ เมือ่วันที ่๑๙ กันย�ยน ๒๕๔๙ และได้มี
ก�รจดัต้ังศ�ลรฐัธรรมนูญขึน้ใหม่อกีครัง้ต�มรฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๐

๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุล�ก�ร 
ศ�ลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเป็น ๙ คนซ่ึงพระมห�กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
ต�มคำ�แนะนำ�ของวุฒิสภ�

	 ๑.๑.๑	ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๑)	 ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศ�ลฎีก�
โดยวิธีลงคะแนนลับจำ�นวน ๓ คน

  (๒)	 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ตุล�ก�รในศ�ลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำ�นวน ๒ คน 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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  (๓)	 ผู ้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร  ์
ซึง่มคีว�มรูค้ว�มเช่ียวช�ญท�งด้�นนติิศ�สตร์อย่�ง
แท้จริงจำ�นวน ๒ คน 

  (๔) 	 ผู ้ ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ์	
รัฐประศาสนศาสตร ์ ์ 	 หรือสังคมศาสตร ์อื่น	 
ซึ่งมีคว�มรู ้คว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�นก�รบริห�ร
ร�ชก�รแผ่นดินอย่�งแท้้จริง จำ�นวน ๒ คน

  ในกรณีที่ ไม ่มี ผู ้พิพ�กษ�ในศ�ลฎีก�
หรือตุล�ก�รในศ�ลปกครองสูงสุดได้รับเลือก 

เป็นตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ให้ที่ประชุมใหญ ่
ศ�ลฎกี�หรอืทีป่ระชมุใหญ่ตลุ�ก�รในศ�ลปกครอง
สูงสุดแล้วแต่กรณีเลือกบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้�มของก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด 
ไว้ในม�ตร� ๒๐๕  และมีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ 
ท�งด้�นนิติศ�สตร์ที่เหม�ะสมจะปฏิบัติหน้�ที่
เป ็นตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญให้เป ็นตุล�ก�ร 
ศ�ลรัฐธรรมนูญต�ม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
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*  -  ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน ๙ คน ประชุมและ 
คัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
  -  ประธ�นวุฒิสภ�เป็นผู ้ลงน�มรับสนองพระบรม
ร�ชโองก�รแต่งตั้งประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญและตุล�ก�รศ�ล
รัฐธรรมนูญ
 -  ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญและตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ 
มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ๙ ปีนบัแต่วนัทีพ่ระมห�กษตัรย์ิทรงแต่งตัง้
และดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงว�ระเดียว

** - คณะกรรมก�รสรรห�จำ�นวน ๕ คน ประกอบด้วย
   ๑. ประธ�นศ�ลฎีก�
  ๒. ประธ�นศ�ลปกครองสูงสุด
  ๓. ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร
  ๔. ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร
  ๕. ประธ�นองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๑ คน

๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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๑.๒ อำานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

 	 ก.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐

  รัฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จ

หน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และ

อำ�น�จหน้�ที่อื่น ดังนี้

	 ๑ .๒ .๑	 การวินิ จฉั ยความชอบด ้วย

รฐัธรรมนญูของร่างกฎหมายและร่างข้อบงัคบัการ

ประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้

บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ๑)	การพจิารณาวนิิจฉยัความชอบ

ด้วยรฐัธรรมนูญของร่างพระราชบัญญตัปิระกอบ 

รัฐธรรมนูญ	(มาตรา	๑๔๑)

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับก�รตรวจสอบ

คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่�งพระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญไว้แตกต่�งจ�กก�รตรวจสอบ

คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่�งพระร�ชบัญญัติ

ทัว่ไป คอื ก่อนทีจ่ะนำ�ร่�งพระร�ชบญัญัตปิระกอบ 

รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล ้� ทูลกระหม ่อมถว�ย 

เพือ่พระมห�กษตัรย์ิทรงลงพระปรม�ภิไธย รฐัธรรมนญู 

กำ�หนดเป็นบทบังคับว่�ต้องส่งร่�งพระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนญูนัน้ให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�

คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน

  พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต�ม

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 

๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับ คือ

  (๑) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรและ

ก�รได้ม�ซึ่งสม�ชิกวุฒิสภ�

  (๒) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

  (๓) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง

  (๔) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รออกเสียงประช�มติ

  (๕) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญ

  (๖) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�คดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ท�งก�รเมือง

  (๗) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยผู้ตรวจก�รแผ่นดิน

  (๘) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

  (๙) พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รตรวจเงินแผ่นดิน

	 	 ๒)	 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ	 (มาตรา	

๑๕๔)

  ร่�งพระร�ชบญัญติัใดทีร่ฐัสภ�ให้คว�มเหน็

ชอบแล้ว ก่อนท่ีน�ยกรัฐมนตรีจะนำ�ข้ึนทูลเกล้� 

ทูลกระหม่อมถว�ยเพื่อพระมห�กษัตริย์ทรงลง 

พระปรม�ภิไธย หรอืร่�งพระร�ชบญัญตัใิดทีร่ฐัสภ�

ลงมติยืนยันและก่อนที่น�ยกรัฐมนตรีจะนำ�ร่�ง 

พระร�ชบญัญติัดงักล่�วขึน้ทลูเกล้�ทลูกระหม่อมถว�ย

อีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้�

  (๑) สม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎร สม�ชิก

วุฒิสภ� หรือสม�ชิกของทั้งสองสภ�รวมกัน 
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มีจำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในสิบของจำ�นวนสม�ชิก

ทั้งหมดเท่�ที่มีอยู ่ของทั้งสองสภ� เห็นว่�ร่�ง 

พระร�ชบัญญัติดังกล่�วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญนี้	หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่

ถกูต้องตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนี	้	ให้เสนอ

คว�มเห็นต่อประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ประธ�น

วุฒิสภ� หรือประธ�นรัฐสภ� แล้วแต่กรณี แล้วให้

ประธ�นแห่งสภ�ทีไ่ด้รบัคว�มเหน็ดงักล่�วส่งคว�มเหน็

น้ันไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้

น�ยกรัฐมนตรีทร�บโดยไม่ชักช้�

  (๒) น�ยกรฐัมนตรเีหน็ว่�ร่�งพระร�ชบญัญตัิ

ดังกล่�วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

นี้หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตาม

บทบญัญัตแิห่งรฐัธรรมนญูนี ้ ให้ส่งคว�มเหน็เช่นว่�

น้ันไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรและประธ�นวุฒิสภ�

ทร�บโดยไม่ชักช้�

  ถ้�ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่�ร่�งพระร�ช

บัญญัตินั้นมีข้อคว�มขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

นี้ หรือตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติแห่ง

รฐัธรรมนญูนี ้และข้อคว�มดงักล่�วเป็นส�ระสำ�คญั

ให้ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับ

  ถ้�ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่�ร่�งพระร�ช

บัญญัตินั้นมีข้อคว�มขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ี 

แต่ไม่เป็นส�ระสำ�คญั ให้เฉพ�ะข้อคว�มทีข่ดัหรอืแย้ง

นั้นเป็นอันตกไป ส่วนร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นยัง

ส�ม�รถประก�ศใช้บังคับได้

	 	 ๓)	การพจิารณาวนิจิฉยัร่างข้อบังคบัการ

ประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ	(มาตรา	๑๕๕)

  ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จพิจ�รณ�วินิจฉัย

คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่�งข้อบังคับก�ร

ประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร ร่�งข้อบังคับก�รประชุม

วฒุสิภ� และร่�งข้อบงัคบัก�รประชมุรฐัสภ�ซึง่สภ�

ผู้แทนร�ษฎร วุฒิสภ� หรือรัฐสภ� แล้วแต่กรณี  

ได้ให้คว�มเหน็ชอบ แต่ยงัมไิด้ประก�ศในร�ชกิจจ� 

นุเบกษ�ว่�มีข้อคว�มขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

หรือตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผู้มีสิทธิเข้�ชื่อเสนอได้แก่ 

สม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎร หรือสม�ชิกวุฒิสภ�

จำ�นวนไม่น้อยกว่�หน่ึงในสิบของแต่ละสภ� หรือ

สม�ชิกของทั้งสองสภ�รวมกันจำ�นวนไม่น้อยกว่�

หนึ่งในสิบของทั้งสองสภ�

	 	 ๔)	การพจิารณาวนิจิฉยัร่างพระราชบญัญตัิ 

ว่ามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ 

หลักการของร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับย้ังไว้

หรือไม่	(มาตรา	๑๔๙)

  รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดกระบวนก�รตร� 

พระร�ชบญัญตัว่ิ�ต้องเริม่ต้นเสนอให้สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร

พิจ�รณ�ก่อนเมื่อสภ�ผู้แทนร�ษฎรเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอร่�งพระร�ชบัญญตัน้ัินต่อไปยงัวฒุสิภ�เพือ่

พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ อย่�งไรก็ดี ในขั้นตอนนี้

ห�กวุฒิสภ�ไม่เห็นชอบด้วยกับสภ�ผู้แทนร�ษฎร

ถอืว่�วุฒิสภ�ได้ยบัยัง้ร่�งพระร�ชบัญญตัน้ัินไว้ก่อน

และต้องส่งกลับคืนให้สภ�ผู้แทนร�ษฎร หรือห�ก

วุฒิสภ�แก้ไขเพิ่มเติมร่�งพระร�ชบัญญัติน้ัน แต่

สภ�ผูแ้ทนร�ษฎรไม่เหน็ด้วยกบัก�รแก้ไข และต่อม�

ได้มีก�รตั้งคณะกรรม�ธิก�รร่วมกันเพื่อพิจ�รณ�

แล้ว แต่สภ�ใดสภ�หนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่�งของ

คณะกรรม�ธิก�รร่วมกัน ในกรณีเช่นนี้ถือว่�มีก�ร

ยบัยัง้ร่�งพระร�ชบญัญตันิัน้ไว้ก่อน และระหว่�งทีม่ี

ก�รยับยั้งร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วนี้ สภ�ผู้แทน

ร�ษฎรจะยกขึ้นพิจ�รณ�ใหม่ได้ต่อเมื่อระยะเวล� 
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๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว  (เว้นแต่จะเป็นร่�ง 

พระร�ชบญัญตัเิกีย่วด้วยก�รเงนิ ซึง่สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร 

อ�จยกขึ้นพิจ�รณ�ใหม่ได้ทันที) ดังนั้น ในระหว่�ง

ที่มีก�รยับยั้งร่�งพระร�ชบัญญัติไว้นี้ รัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๑๔๙ ห้�มมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสม�ชิก

สภ�ผูแ้ทนร�ษฎรเสนอร่�งพระร�ชบญัญัตทิีม่หีลกั

ก�รอย่�งเดยีวกนัหรือคล้�ยกนักบัหลกัก�รของร่�ง 

พระร�ชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้

  ในกรณีทีส่ภ�ผู้แทนร�ษฎรหรอืวุฒสิภ�เหน็ว่�

ร่�งพระร�ชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจ�รณ�น้ัน 

เป็นร่�งพระร�ชบัญญัติที่มีหลักก�รอย่�งเดียวกัน

หรือคล้�ยกันกับหลักก�รของร่�งพระร�ชบัญญัติ

ที่ต้องยับยั้งไว้ให้ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรหรือ

ประธ�นวุฒิสภ�ส่งร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วให้

ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้�ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ว่�เป็นพระร�ชบัญญัติที่มีหลักก�รอย่�งเดียวกัน

หรอืคล้�ยกนักบัหลกัก�รของร่�งพระร�ชบญัญตัทิี่

ต้องยับยัง้ไว้ ให้ร่�งพระร�ชบญัญัตนิัน้เป็นอันตกไป

	 ๑ .๒ .๒	 การวินิ จฉั ยความชอบด ้วย

รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห ่งกฎหมายท่ี

ประกาศใช้บังคับแล้ว

  กรณีที่พระร�ชบัญญั ติได ้ประก�ศใช ้

บังคับแล้ว ห�กต่อม�ปร�กฏว่�บทบัญญัติของ

กฎหม�ยนั้นมีข้อคว�มขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้มีก�รควบคุมกฎหม�ยที่

รัฐสภ�ให้คว�มเห็นชอบแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญโดยกำ�หนดให้มีช่องท�งก�รเสนอให้

ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยได้ ๔ กรณี คือ

	 ๑)	 การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้ง 

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	(มาตรา	๒๑๑)

  ก�รตรวจสอบคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ของบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยที่ศ�ลจะใช้บังคับ

แก่คดีต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๑ ต้องเป็น

กรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศ�ลก่อน ไม่ว่�จะเกิดข้ึนใน

ศ�ลยุติธรรมศ�ลปกครอง หรือศ�ลทห�รหรือ

ศ�ลอ่ืน และไม่ว่�คดีจะอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�

ในช้ันศ�ลใดก็ต�ม ห�กศ�ลเห็นเองหรือคู่คว�ม 

(โจทก์-จำ�เลย หรือผู ้ฟ้อง-ผู ้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้น 

โต้แย้งว่�บทบญัญตัแิห่งกฎหม�ยทีศ่�ลจะใช้บงัคบั

แก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มี 

คำ�วนิจิฉยัของศ�ลรฐัธรรมนญูเกีย่วกบับทบญัญตัน้ัิน 

ให้ศ�ลส่งคว�มเห็นดังกล่�วไปให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ

พิจ�รณ�วินิจฉัยว่�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยน้ัน

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (ในกรณีนี้ศ�ล

ส�ม�รถพิจ�รณ�ต่อไปได้แต่ต้องรอก�รพิพ�กษ�

คดีไว้เป็นก�รชั่วคร�วจนกว่�จะมีคำ�วินิจฉัยของ

ศ�ลรัฐธรรมนูญ)

  บทบญัญติัแห่งกฎหม�ยทีศ่�ลจะส่งให้ศ�ล

รัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยนี้ หม�ยถึง กฎหม�ย

ในระดับพระร�ชบัญญัติซึ่งตร�ขึ้นโดยองค์กรที่ใช้

อำ�น�จนิติบัญญัติหรือรัฐสภ� หรือกฎหม�ยที่ใช้

บังคับดังเช่นพระร�ชบัญญัติ

	 ๒)	 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ	(มาตรา	๒๔๕)

  ก�รควบคุมกฎหม�ยมิให้ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจก�รแผ่นดินเป็นผู้เสนอให้

ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๒๔๕ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นคดีในศ�ลก่อน

เหมือนกับกรณีต�ม ๑) ก�รเสนอเรื่องเพื่อให้ศ�ล

รฐัธรรมนูญพจิ�รณ�วนิิจฉยัโดยผูต้รวจก�รแผ่นดนิ  
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โดยหลกัก�รแล้วเป็นกรณีทีมี่ผู้ร้องเรยีนต่อผู้ตรวจก�ร

แผ่นดินก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน

เห็นว่�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยใดมีปัญห�เกี่ยวกับ

คว�มชอบธรรมด้วยรฐัธรรมนูญ ผูต้รวจก�รแผ่นดนิ

อ�จพจิ�รณ�และเสนอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�

ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีก�รร้องเรียน

  สำ�หรับบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยที่ผู้ตรวจ

ก�รแผ่นดนิจะเสนอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�นัน้ 

มีคว�มหม�ยเดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยต�ม 

๑) ซึง่หม�ยถงึ กฎหม�ยในระดบัพระร�ชบญัญตัซ่ึิง

ตร�ข้ึนโดยองค์กรทีใ่ช้อำ�น�จนติบิญัญตัหิรอืรฐัสภ� 

หรือกฎหม�ยที่ใช้บังคับดังเช่นพระร�ชบัญญัติ

	 ๓)	 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้เสนอ	

(มาตรา	๒๕๗)

  คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

มีอำ�น�จหน้�ที่เสนอเรื่องพร้อมด้วยคว�มเห็นต่อ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบต�มที่มีผู้ร้อง

เรียนว่� บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ

สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ

ด้วยรฐัธรรมนญู โดยรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย  

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 

ที่บัญญัติให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รเสนอเรือ่งพร้อมด้วยคว�มเหน็ 

ต่อศ�ลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ต�มพระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว ่�ด ้วยวิธี พิจ�รณ�ของ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญ

  สำ � ห รั บบทบัญญั ติ แ ห ่ ง กฎหม �ยที่ 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจะเสนอให้

ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�นัน้ มคีว�มหม�ยเช่นเดยีว 

กับท่ีได้กล่�วม�แล้วต�ม ๑) และ ๒) กล่�วคือ

เป็นกฎหม�ยในระดับพระร�ชบัญญัติซึ่งตร�ขึ้น

โดยองค์กรที่ใช้อำ�น�จนิติบัญญัติหรือรัฐสภ� หรือ

กฎหม�ยที่ใช้บังคับดังเช่นพระร�ชบัญญัติ

	 ๔)	 การพิจารณาวินิจฉัยค�าร้องของบุคคล

ซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ	 เพื่อมีค�าวินิจฉัย

ว ่าบทบัญญัติแห ่งกฎหมายขัดหรือแย ้งต ่อ

รัฐธรรมนูญหรือไม่	(มาตรา	๒๑๒)

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่

บัญญัติให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภ�พ

ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ้มีสิทธิยื่นคำ�ร ้องต ่อ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ� 

วินิจฉัยว่�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยขัดหรือแย้งต่อ

รฐัธรรมนูญหรอืไม่ แต่ต้องเป็นกรณทีีไ่ม่อ�จใช้สทิธิ

โดยวิธีก�รอื่นได้แล้ว สำ�หรับร�ยละเอียดเก่ียวกับ 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รยื่นคำ�ร้องให้เป็นไปต�ม 

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยวิธี

พิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญ

  อย่�งไรก็ดี ในระหว่�งที่ยังไม่ได้มีก�ร

ตร�พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

วิธีพิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญม�ใช ้บังคับ 

รั ฐ ธ ร รม นูญ ได ้ กำ � หนดบท เ ฉพ�ะก �ล ให ้ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญออกเป็นข ้อกำ�หนดเกี่ยวกับ 

วิธีพจิ�รณ�และก�รทำ�คำ�วินิจฉยั

  วธิพีจิ�รณ�ของศ�ลรฐัธรรมนูญในปัจจุบนั

เป็นไปต�ม “ข้อกำ�หนดศ�ลรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

วิธีพิจ�รณ�และก�รทำ�คำ�วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ซึ่งต�มข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ กำ�หนดว่�

  “ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภ�พที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำ�ร้อง 
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ต่อศ�ลเพ่ือมีคำ�วินิจฉัยว่�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้

  ก�รใช้สิทธิต�มวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณี 

ที่ไม่อ�จใช้สิทธิโดยวิธีก�รอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ต�ม

ม�ตร� ๒๑๑ ม�ตร� ๒๔๕ (๑) และม�ตร� ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”

  “ข้อ ๒๒ ก�รยื่นคำ�ร้องของบุคคลต�ม 

ข้อ ๒๑ นอกจ�กต้องดำ�เนนิก�รต�มข้อ ๑๘ แล้วให้

ระบุเหตุที่ไม่อ�จใช้สิทธิโดยวิธีก�รอื่นได้แล้วด้วย”

  ผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ

ในกรณนีี ้ต้องเป็นไปต�มหลกัเกณฑ์และวิธีก�รต�ม

ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ ดังนี้

  (๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรภี�พทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้อนัสืบเนือ่งม�จ�ก

บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย

  (๒) บคุคลนัน้ต้องยืน่คำ�ร้องต่อศ�ลรฐัธรรมนญู

เพื่อมีคำ�วินิจฉัยว่� บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยนั้นขัด

หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู และ

  (๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อ�จใช้สิทธิ

โดยวิธีก�รอื่นได้แล้ว

  ก�รใช้สิทธิของบุคคลในก�รยื่นคำ�ร้องต่อ

ศ�ลรฐัธรรมนญู ต้องเป็นกรณทีีไ่ม่อ�จใช้สทิธโิดยวธิี

ก�รอืน่ได้แล้ว หม�ยคว�มว่� ห�กบคุคลใดส�ม�รถ

ใช้สทิธทิ�งศ�ลต�ม ๑) หรอืส�ม�รถใช้สทิธิโดยก�ร

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ๒) หรือส�ม�รถใช้

สทิธโิดยก�รร้องเรยีนต่อคณะกรรมก�รสิทธมินุษยชน

แห่งช�ติ ๓) บุคคลนั้นจะต้องใช้สิทธิต�มช่องท�ง 

นั้นก่อน เมื่อไม่ส�ม�รถใช้สิทธิต�มช่องท�งนั้น 

ได้แล้ว จึงจะมีสิทธิยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ

	 ๑.๒.๓	การวนิจิฉยัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู

ของเงือ่นไขการตราพระราชก�าหนด	(มาตรา	๑๘๔)

  ก�รตร�พระร�ชกำ�หนดให้ใช้บังคับดังเช่น

พระร�ชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดเงื่อนไข

ไว้ดังนี้

  ๑) ตร�ขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษ�

คว�มปลอดภัยของประเทศ คว�มปลอดภัย

ส�ธ�รณะ คว�มมัน่คงในท�งเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือป้องปัดภัยพิบัติส�ธ�รณะ

  ๒) ก�รตร�พระร�ชกำ�หนดต�ม ๑) ให้กระทำ�

ได้เฉพ�ะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่�เป็นกรณีฉุกเฉิน 

ที่มีคว�มจำ�เป็นรีบด่วนอันมิอ�จจะหลีกเลี่ยงได้

  เมื่อพระร�ชกำ�หนดมีผลใช้บังคับแล้ว 

คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระร�ชกำ�หนดนั้นต่อ

รัฐสภ� เพื่อให้รัฐสภ�พิจ�รณ�อนุมัติหรือไม่อนุมัต ิ

พระร�ชกำ�หนดนั้นต่อไป และในระหว่�งท่ีสภ�

ผู้แทนร�ษฎรหรือวุฒิสภ�ยังไม่ได้อนุมัติพระร�ช

กำ�หนดนั้น สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรหรือวุฒิสภ�

จำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในห้�ของจำ�นวนสม�ชิก

ทั้งหมดเท่�ที่มีอยู ่ของแต่ละสภ�มีสิทธิเข ้�ช่ือ 

เสนอคว�มเหน็ต่อประธ�นแห่งสภ�ทีต่นเป็นสม�ชิก

ว่�พระร�ชกำ�หนดนั้นไม่เป็นไปต�มเงื่อนไข ๑)  

หรอื ๒) และให้ประธ�นแห่งสภ�น้ันส่งคว�มเหน็ไปยงั

ศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจ�รณ�วินิจฉัย

	 ๑.๒.๔	 การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือกรรมาธิการ	กระท�า

การใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมใน

การใช้งบประมาณรายจ่าย	หรอืไม่	(มาตรา	๑๖๘)

  รัฐธรรมนูญกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อตรวจ

สอบกระบวนก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ 
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งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ร่�งพระร�ชบัญญัต ิ

งบประม�ณร�ยจ่�ยเพิม่เตมิ และร่�งพระร�ชบญัญตั ิ

โอนงบประม�ณร�ยจ่�ย ว่�มีก�รเสนอ ก�รแปร

ญัตติ หรือก�รกระทำ�ด้วยประก�รใดๆ ที่มีผลให้

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกวุฒิสภ� หรือ

กรรม�ธิก�ร มีส่วนไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

ในก�รใช้งบประม�ณร�ยจ่�ยหรอืไม่ โดยให้สม�ชกิ

สภ�ผู ้แทนร�ษฎรหรือสม�ชิกวุฒิสภ�มีจำ�นวน

ไม่น้อยกว่�หน่ึงในสิบของจำ�นวนสม�ชิกท้ังหมด

เท่�ที่มีอยู ่ของแต่ละสภ�เสนอคว�มเห็นต่อศ�ล

รัฐธรรมนูญเพื่อพิจ�รณ� และห�กศ�ลรัฐธรรมนูญ

วนิจิฉยัว่�สม�ชกิสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกวุฒสิภ� 

หรือกรรม�ธิก�ร มีส่วนไม่ว่�โดยท�งตรงหรือ

ท�งอ้อมในก�รใช้งบประม�ณร�ยจ่�ย จะทำ�ให้

ก�รเสนอ ก�รแปรญัตติ หรือก�รกระทำ�ดังกล่�ว 

สิ้นผลไป

	 ๑.๒.๕	 การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง 

เกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างรฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ี

หรอืองค์กรตามรฐัธรรมนญู	(มาตรา	๒๑๔)

  รั ฐ ธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ “องค์กรต�ม

รฐัธรรมนญู” ม ี๒ ประเภท ดงัน้ี

  ๑)	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ 

องค์กร คือ คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งผู้ตรวจก�ร

แผ่นดิน คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ทจุรติแห่งช�ติ และคณะกรรมก�รตรวจเงนิแผ่นดนิ

  ๒)	องค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู	ม ี๓ องค์กร 

คอื องค์กรอยัก�ร คณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแห่งช�ติ 

และสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

  ปัญห�คว�มขัดแย้งเก่ียวกับอำ�น�จหน้�ที่

จะเสนอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยได้

น้ันต้องเป็นปัญห�คว�มขัดแย้งเก่ียวกับอำ�น�จ

หน้�ที่ระหว่�งรัฐสภ� คณะรัฐมนตรี หรือองค์กร

ต�มรัฐธรรมนูญและต้องเป็นคว�มขัดแย้งระหว่�ง

องค์กรต่�งๆ ตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปเท่�น้ัน มิใช่

กรณกี�รมปัีญห�เกีย่วกบัอำ�น�จหน้�ทีข่ององค์กรใด

องค์กรหนึง่ว่�มอีำ�น�จกระทำ�ก�รในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

หรือไม่

	 ๑.๒.๖	 การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของ

พรรคการเมือง	การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรและการวนิจิฉัยกรณีบคุคลหรอื

พรรคการเมอืงใช้สทิธแิละเสรภีาพในทางการเมอืง

โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

	 	 ๑)	 การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของ

พรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ

หน ้ า ท่ีของสมาชิกสภาผู ้ แทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญ	หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน

แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	 หรอืไม่	 (มาตรา	

๖๕)

  สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร กรรมก�รบรหิ�ร

ของพรรคก�รเมือง หรือสม�ชิกพรรคก�รเมืองมี

สิทธิเสนอเรื่องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย

มติหรอืข้อบงัคบัของพรรคก�รเมอืงว่�ขดัต่อสถ�นะ

และก�รปฏบิตัหิน้�ทีข่องสม�ชิกสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร

ต�มรฐัธรรมนูญหรอืไม่ อันเป็นก�รคุม้ครองสม�ชกิ

สภ�ผูแ้ทนร�ษฎรซึง่เป็นสม�ชกิของพรรคก�รเมอืง

ซึ่งต้องปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะผู้แทนปวงชนช�วไทย

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนช�วไทยเหนือ

ประโยชน์ของพรรคก�รเมืองที่ตนสังกัดอยู่

  สำ�หรับก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยว่�มติหรือ 

ข้อบังคบัของพรรคก�รเมอืงขดัหรอืแย้งกับหลักก�ร 
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พื้นฐ�นแห่งก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย

อันมีพระมห�กษัตริย ์ทรงเป ็นประมุขหรือไม ่

นั้น เป็นก�รคุ้มครองสม�ชิกพรรคก�รเมืองและ

ประช�ชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจ�กพรรคก�รเมือง

เป็นสถ�บันท�งก�รเมืองที่สำ�คัญในก�รปกครอง

ระบอบประช�ธิปไตย ดังน้ัน ก�รดำ�เนินก�รของ

พรรคก�รเมือง หรือก�รกำ�หนดข้อบังคับของ

พรรคก�รเมืองจึงต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักก�ร

พื้นฐ�นแห่งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย 

อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 	 ๒)	การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎรทีพ่รรคการเมืองมีมตใิห้พ้นจากการ

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง	(มาตรา	๑๐๖	(๗))

  สม�ชิกสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรทีถ่กูพรรคก�รเมอืง

มีมติให้พ้นจ�กก�รเป็นสม�ชิกของพรรคก�รเมือง 

(ซึ่งมีผลให้ต้องส้ินสุดก�รเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทน

ร�ษฎรด้วย) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อคัดค้�นว่�มติของพรรคก�รเมืองดังกล่�ว 

ขัดหรือแย้งต่อสถ�นะและก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรต�มรัฐธรรมนูญน้ี หรือ

ขัดหรือแย้งกับหลักก�รพื้นฐ�นแห่งก�รปกครอง

ระบอบประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริย ์ 

ทรงเป็นประมุข จึงถือว่�เป็นก�รคุ้มครองสม�ชิก

สภ�ผูแ้ทนร�ษฎรในก�รปฏบิติัหน้�ทีใ่นฐ�นะผูแ้ทน

ปวงชนช�วไทย

	 	 ๓)	 การพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือ

พรรคการเมอืงใช้สิทธแิละเสรีภาพในทางการเมอืง

โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 (มาตรา	 ๖๘	 และ

มาตรา	๒๓๗)

  ผูท้ีท่ร�บว่�บคุคลใดหรอืพรรคก�รเมอืงใด 

กระทำ�ก�รเพื่อล ้มล ้�งก�รปกครองระบอบ

ประช�ธปิไตยอันมพีระมห�กษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ

ต�มรัฐธรรมนูญ หรือกระทำ�ก�รเพื่อให้ได้ม�ซึ่ง

อำ�น�จในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึ่งมิได้

เป็นไปต�มวิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มีสิทธิ

เสนอเรือ่งให้อัยก�รสงูสดุตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและ

ยืน่คำ�ร้องขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัสัง่ก�รให้เลกิ

ก�รกระทำ�เช่นว่�น้ัน หรอือ�จสัง่ยบุพรรคก�รเมอืง

ดังกล่�ว

  ก�รใช้สทิธต่ิอศ�ลรฐัธรรมนญูของผูท้ีท่ร�บ

ก�รกระทำ�ดังกล่�วข้�งต้นนั้น ศ�ลรัฐธรรมนูญได้

มีคำ�วินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ว�งหลักก�รว่� 

รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ

ที่ให้สิทธิแก่ผู ้ทร�บก�รกระทำ�ของบุคคลหรือ 

พรรคก�รเมอืงผูก้ระทำ�ก�รต�มม�ตร� ๖๘ วรรคหนึง่ 

มีสิทธิให ้มีก�รตรวจสอบก�รกระทำ�ดังกล ่�ว 

ได้สองประก�รคือ หนึ่ง เสนอเรื่องให้อัยก�รสูงสุด 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสองยื่นคำ�ร้องขอให ้

ศ�ลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัส่ังก�รให้เลกิก�รกระทำ�ดงักล่�ว  

โดยอำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รตรวจสอบและวนิจิฉยัสัง่ก�ร

ในกรณีที่ผู ้ร ้องใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญต�ม

ม�ตร� ๖๘ วรรคสองนี้ เป็นภ�ระหน้�ที่ของ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญ อัยก�รสูงสุดเพียงแต่มีหน้�ที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและยื่นคำ�ร้องต่อ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญได้เท่�นั้น ห�ได้ตัดสิทธิของผู้ร้อง 

ที่จะยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่

  นอกจ�กนี้ รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร

ไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๒๓๗ ได้กำ�หนด

ม�ตรก�รเพื่อปกป้องคุ้มครองก�รปกครองระบอบ

ประช�ธปิไตยอันมพีระมห�กษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ 

โดยกำ�หนดให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจน 
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หัวหน้�พรรคก�รเมืองหรือกรรมก�รบริห�ร 

ของพรรคก�รเมืองที่มีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละ

ละเลย ให้ผู ้สมัครรับเลือกต้ังกระทำ�ก�รฝ่�ฝืน

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�ร

เลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรและก�รได้ม�

ซึ่งสม�ชิกวุฒิสภ� หรือระเบียบหรือประก�ศของ

คณะกรรมก�รก�รเลือกตัง้ และให้ถอืว่�บคุคลหรอื

พรรคก�รเมอืงนัน้กระทำ�ก�รเพือ่ให้ได้ม�ซึง่อำ�น�จ

ในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึ่งมิได้เป็นไป

ต�มวิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

	 ๑.๒.๗	 การวิ นิจฉัยสมาชิกภาพหรือ

คุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา	 รัฐมนตรี	 และ

กรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๑)	 การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	 (มาตรา	

๙๑)

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จ

วินิจฉัยกรณีมีเหตุที่สม�ชิกภ�พของสม�ชิกสภ�

ผู ้แทนร�ษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้ 

(ม�ตร� ๑๐๖)

  (๑) ล�ออก

  (๒) ข�ดคุณสมบัติของผู ้มีสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร (ม�ตร� 

๑๐๑)

  (๓) มีลักษณะต้องห้�มมิให้ใช้สิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร (ม�ตร� 

๑๐๒)

  (๔) กระทำ�ก�รอันเป็นก�รขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ (ม�ตร� ๒๖๕ หรือม�ตร� ๒๖๖)

  (๕) ล�ออกจ�กพรรคก�รเมืองที่ตนเป็น

สม�ชิก หรือพรรคก�รเมืองท่ีตนเป็นสม�ชิกมีมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของท่ีประชุม 

ร่วมของคณะกรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมืองและ

สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรทีส่งักัดพรรคก�รเมอืงน้ัน 

ให้พ้นจ�กก�รเป็นสม�ชิกของพรรคก�รเมืองที่ตน 

เป็นสม�ชกิ ในกรณเีช่นนี ้ให้ถอืว่�สิน้สดุสม�ชกิภ�พ 

นับแต ่วันที่ ล�ออกหรือพรรคก�รเมืองมีมติ 

เว้นแต่ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ ์

ต่อศ�ลรัฐธรรมนูญภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่

พรรคก�รเมืองมีมติคัดค้�นว่�มติดังกล่�วจะขัดต่อ

สถ�นะและก�รปฏบิตัหิน้�ทีข่องสม�ชกิสภ�ผูแ้ทน

ร�ษฎรต�มรฐัธรรมนูญน้ี ถ้�ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั

ว่�มติดังกล่�วมิได้มีลักษณะต�มอุทธรณ์ ให้ถือว่�

สม�ชิกภ�พสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศ�ลรัฐธรรมนูญ

วนิิจฉยั แต่ถ้�ศ�ลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัว่�มติดงักล่�ว

มีลักษณะต�มอุทธรณ์ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

ผู้น้ันอ�จเข้�เป็นสม�ชิกของพรรคก�รเมืองอ่ืนได้

ภ�ยในส�มสบิวนันบัแต่วนัทีศ่�ลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั

  (๖ )  ข �ดจ�กก�ร เป ็ นสม�ชิ กของ

พรรคก�รเมืองในกรณีที่ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่ง

ยุบพรรคก�รเมืองที่สม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎร 

ผู้น้ันเป็นสม�ชิก และไม่อ�จเข้�เป็นสม�ชิกของ

พรรคก�รเมืองอื่นได้ภ�ยในหกสิบวันนับแต่วันที่ 

ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�สัง่ ในกรณเีช่นนีใ้ห้ถอืว่�สิน้สดุ

สม�ชิกภ�พนับแต่วันถัดจ�กวันท่ีครบกำ�หนด 

หกสิบวันนั้น

  (๗) ข�ดประชุมเกินจำ�นวนหน่ึงในสี่ของ

จำ�นวนวันประชุมในสมัยประชุดที่มีกำ�หนดเวล� 

ไม่น้อยกว่�หน่ึงร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

จ�กประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร
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  (๘) ต้องคำ�พพิ�กษ�ถงึทีสุ่ดให้จำ�คกุ แม้จะ

มีก�รรอก�รลงโทษ เว้นแต่เป็นก�รรอก�รลงโทษใน

คว�มผดิอนัได้กระทำ�โดยประม�ท คว�มผดิลหุโทษ 

หรือคว�มผิดฐ�นหมิ่นประม�ท

  รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจ

วินิจฉัยกรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิก

วฒุสิภาคนใดคนหนึง่สิน้สุดลงดงัต่อไปนี	้(มาตรา	

๑๑๙)

  (๑) ล�ออก

  (๒) ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�ม

ของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือมีสิทธิได้รับก�ร

เสนอชื่อเพื่อเข้�รับก�รสรรห�เป็นสม�ชิกวุฒิสภ� 

(ม�ตร� ๑๑๕)

  (๓) เป็นรัฐมนตรี เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ท�งก�รเมอืงอืน่ หรอืเป็นผูด้ำ�รงตำ�แหน่งในองค์กร

อิสระต�มรัฐธรรมนูญ หรือกระทำ�ก�รอันเป็นก�ร

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ (ม�ตร� ๑๑๖ หรือม�ตร� 

๒๖๕ หรือม�ตร� ๒๖๖)

  (๔) ข�ดประชุมเกินจำ�นวนหน่ึงในสี่ของ

จำ�นวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกำ�หนดเวล� 

ไม่น้อยกว่�หนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

จ�กประธ�นวุฒิสภ�

  (๕) ต้องคำ�พพิ�กษ�ถงึทีสุ่ดให้จำ�คกุ แม้จะ

มีก�รรอก�รลงโทษ เว้นแต่เป็นก�รรอก�รลงโทษใน

คว�มผดิอนัได้กระทำ�โดยประม�ท คว�มผดิลหุโทษ 

หรือคว�มผิดฐ�นหมิ่นประม�ท

  ในกรณีมีเหตุดังกล่�วข้�งต้น สม�ชิกสภ�

ผู้แทนร�ษฎรหรือสม�ชิกวุฒิสภ�จำ�นวนไม่น้อย

กว่�หนึ่งในสิบของจำ�นวนสม�ชิกทั้งหมดเท่�ที่มี

อยู่ของแต่ละสภ� มีสิทธิเข้�ชื่อร้องต่อประธ�น

แห่งสภ�ที่ตนเป็นสม�ชิก และให้ประธ�นแห่งสภ�

ที่ได้รับคำ�ร้องส่งคำ�ร้องนี้ไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉัยว่�สม�ชิกภ�พของสม�ชิกผู ้นั้นสิ้นสุดลง 

หรือไม่ หรือในกรณีท่ีคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

เห็นว่�สม�ชิกภ�พของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

หรือสม�ชิกวุฒิสภ�คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพร�ะ

เหตดุงักล่�วให้ส่งเรือ่งไปยงัประธ�นแห่งสภ�ทีผู่น้ัน้

เป็นสม�ชิก และให้ประธ�นแห่งสภ�นั้นส่งเรื่อง 

ไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

	 	 ๒)	 การวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตร ี

สิ้นสุดลงหรือไม่	(มาตรา	๑๘๒)

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จ

วินิจฉัยคว�มเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพ�ะตัว 

กรณมีีเหตุดังต่อไปน้ี

  (๑) ล�ออก

  (๒) ต้องคำ�พิพ�กษ�ให้จำ�คุก แม้คดีนั้นจะ

ยังไม่ถึงที่สุดหรือมีก�รรอก�รลงโทษ เว้นแต่เป็น

กรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีก�รรอก�รลงโทษใน

คว�มผดิอันได้กระทำ�โดยประม�ท คว�มผดิลหุโทษ 

หรือคว�มผิดฐ�นหมิ่นประม�ท

  (๓) ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�ม

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี (ม�ตร� ๑๗๔)

  (๔) กระทำ�ก�รอันเป็นก�รขัดกันแห่งผล

ประโยชน์ หรอืกระทำ�ก�รต้องห้�มในก�รเป็นหุน้ส่วน

หรือผู้ถือหุ้น หรือคงไว้ซ่ึงคว�มเป็นหุ้นส่วน หรือ

ผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัท (ม�ตร� ๒๖๗ 

ม�ตร� ๒๖๘ หรือม�ตร� ๒๖๙)

  (๕) คว�มเป็นรัฐมนตรีของน�ยกรัฐมนตรี
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สิ้นสุดลงในกรณีที่น�ยกรัฐมนตรีดำ�รงตำ�แหน่ง

ติดต่อกันเกินกว่�แปดปี (ม�ตร� ๑๗๑ วรรคสี่)

  ในกรณีมีเหตุดังกล่�วข้�งต้น สม�ชิกสภ� 

ผูแ้ทนร�ษฎรหรอืสม�ชกิวฒุสิภ�จำ�นวนไม่น้อยกว่�

หนึง่ในสบิของจำ�นวนสม�ชิกทัง้หมดเท่�ทีมี่อยูข่อง

แต่ละสภ� มีสิทธิเข้�ชื่อร้องต่อประธ�นแห่งสภ�ที่

ตนเป็นสม�ชกิว่�คว�มเป็นรฐัมนตรขีองรฐัมนตรีคนใด

คนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ และให้ประธ�นแห่งสภ�ที่

ได้รับคำ�ร้องส่งคำ�ร้องนั้นไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉัยหรือห�กคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังเห็นว่�

มีเหตุดังกล่�วให้คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งเป็น 

ผู้ส่งเรื่องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย

	 	 ๓)	 การวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกต้ัง

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่	

(มาตรา	๒๓๓)

  สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกวุฒิสภ� 

หรอืสม�ชกิของทัง้สองสภ�รวมกนั มจีำ�นวนไม่น้อย

กว่�หนึง่ในสบิของจำ�นวนสม�ชิกท้ังหมดเท่�ทีม่อียู่

ของทั้งสองสภ� มีสิทธิเข้�ช่ือร้องขอต่อประธ�น

รัฐสภ�ว่�กรรมก�รก�รเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งข�ด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�ม หรือกระทำ�ก�ร

อันต้องห้�มต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดต�มม�ตร� 

๒๓๐ และให้ประธ�นรัฐสภ�ส่งคำ�ร้องนั้นไปยัง 

ศ�ลรัฐธรรมนูญภ�ยในส�มวันนับแต่วันที่ได้รับ 

คำ�ร้อง เพื่อให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

  ก�รข�ดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้�ม 

หรือก�รกระทำ�อันต้องห้�มของกรรมก�รก�รเลอืกตัง้

ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งมีดังนี้

  (๑) ต้องมีอ�ยุไม่ตำ่�กว่�สี่สิบปีบริบูรณ์

  (๒) ต้องสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ไม่ตำ�่กว่�ปรญิญ�ตรี

หรือเทียบเท่�

  (๓) ต ้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้�มต�มม�ตร� ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖)

  (๔) ต้องไม่เป็นตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ผูต้รวจก�รแผ่นดนิ กรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทจุรติแห่งช�ต ิกรรมก�รตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอื

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

  (๕) ต้องไม่เป็นข้�ร�ชก�รซึง่มตีำ�แหน่งหรอื

เงินเดือนประจำ�

  (๖) ต้องไม่เป็นพนักง�นหรือลูกจ้�งของ

หน่วยง�นของรัฐ รัฐวิส�หกิจ หรือร�ชก�รส่วน

ท้องถ่ินหรือไม่เป็นกรรมก�รหรือที่ปรึกษ�ของ

รัฐวิส�หกิจหรือของหน่วยง�นของรัฐ

  (๗) ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งใดในห้�งหุ้นส่วน 

บรษิทั หรอืองค์ก�รทีด่ำ�เนนิธรุกจิโดยมุง่ห�ผลกำ�ไร

หรือร�ยได้ม�แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้�งของ 

บุคคลใด

  (๘) ต้องไม่ประกอบวิช�ชีพอิสระอื่นใด

	 ๑.๒.๘	 การวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใด

ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนหรือไม	่

(มาตรา	๑๙๐)

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 

ทีบ่ญัญตัใิห้อำ�น�จกับศ�ลรัฐธรรมนูญในก�รพจิ�รณ� 

วินิจฉัยกรณีที่มีปัญห�ว่�หนังสือสัญญ�ใดที่ฝ่�ย

บริห�รทำ�คว�มตกลงกับน�น�ประเทศหรือกับ

องค์ก�รระหว่�งประเทศต้องได้รับคว�มเห็นชอบ

ของรฐัสภ�ก่อนหรอืไม่ หนังสอืสญัญ�ดงักล่�วได้แก่

  ๑) หนังสือสัญญ�ที่มีบทเปลี่ยนแปลง

อ�ณ�เขตไทย
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  ๒) หนังสือสัญญ�ที่มีบทเปล่ียนแปลงเขต

พื้นที่นอกอ�ณ�เขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย

หรือมีเขตอำ�น�จต�มหนังสือสัญญ�หรือต�ม

กฎหม�ยระหว่�งประเทศ

  ๓) หนังสือสัญญ�ที่จะต้องออกพระร�ช

บัญญัติเพื่อให้ก�รเป็นไปต�มหนังสือสัญญ�

  ๔) หนังสือสัญญ�ที่มีผลกระทบต่อคว�ม

มั่นคงท�งเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่�ง

กว้�งขว�ง

  ๕) หนังสือสัญญ�ที่มีผลผูกพันด้�นก�รค้� 

ก�รลงทุน หรืองบประม�ณของประเทศอย่�งมีนัย

สำ�คัญ

  ห�กสม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎร สม�ชิก

วุฒิสภ� หรือสม�ชิกของทั้งสองสภ�รวมกัน มี

จำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในสิบของจำ�นวนสม�ชิก

ทั้งหมดเท่�ที่มีอยู่ของทั้งสองสภ� เห็นว่�หนังสือ 

สญัญ�ใดเป็นหนงัสือสัญญ�ทีต้่องได้รบัคว�มเหน็ชอบ

ของรัฐสภ�ก่อน ให้เสนอต่อประธ�นสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร ประธ�นวุฒิสภ� หรือประธ�นรัฐสภ� แล้ว

แต่กรณี แล้วให้ประธ�นแห่งสภ�ที่ได้รับคว�มเห็น

ดังกล่�วส่งคว�มเห็นนั้นไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อ

วินิจฉัยชี้ข�ดว่� หนังสือสัญญ�ดังกล่�วต้องได้รับ

คว�มเห็นชอบของรัฐสภ�หรือไม่

	 ๑.๒.๙	 การวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 

พ.ศ.	๒๕๕๐

  อำ �น�จหน ้ �ที่ ข อ งศ�ลรั ฐ ธ ร รมนูญ

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๖ ประก�รดังนี้

	 	 ๑)	 การวินิจฉัยชี้ขาดค�าสั่งของนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองท่ีไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง

พรรคการเมือง	(มาตรา	๑๓	หรือมาตรา	๑๔)

  ผู ้ยื่นจดแจ ้งก�รจัดตั้งพรรคก�รเมือง

ที่ ไม ่ เห็นด ้วยกับคำ�สั่งไม ่รับจดแจ้งก�รจัดตั้ง

พรรคก�รเมืองของน�ยทะเบียน อ�จย่ืนคำ�ร้อง

คัดค้�นคำ�สั่งของน�ยทะเบียนต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ

ได้ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 

คำ�สั่งดังกล่�ว

	 	 ๒)	 การวินิจฉัยชี้ขาดค�าสั่งของนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองที่ ไม ่รับจดแจ ้งการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง	 ข้อบังคับ

พรรคการเมอืง	 การเปลีย่นแปลงชือ่	 อาชพี	ทีอ่ยู่

และลายมอืชือ่ของกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง

ท่ีได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมือง

หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือแจ้ง 

การจดัต้ังสาขาพรรคการเมอืง	(มาตรา	๔๑)

  หัวหน้�พรรคก�รเมืองท่ีไม่เห็นด้วยกับ 

คำ�สัง่ของน�ยทะเบยีนทีไ่ม่รบัจดแจ้งก�รเปลีย่นแปลง 

ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก ก�รขอเปลี่ยนแปลง

นโยบ�ยพรรคก�รเมอืงหรอืข้อบงัคับพรรคก�รเมอืง 

กรณทีีส่องก�รขอเปลีย่นแปลงชือ่ อ�ชพี ทีอ่ยู ่และ

ล�ยมือชื่อของกรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมือง

ที่ได้จดแจ้งไว้กับน�ยทะเบียน และกรณีที่ส�ม 

ก�รขอเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดในหนังสือแจ้ง 

ก�รจัดตัง้ส�ข�พรรคก�รเมอืงในกรณเีช่นว่�น้ี หัวหน้� 

พรรคก�รเมืองดังกล่�วอ�จยื่นคำ�ร้องคัดค้�นคำ�สั่ง 

ของน�ยทะเบียนต่อศ�ลรัฐธรรมนูญได้ภ�ยใน

ส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำ�สั่งไม่รับ

จดแจ้งก�รเปลี่ยนแปลงนั้น

	 	 ๓)	การวินิจฉัยให้หัวหน้าพรรคการเมือง	

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง	 หรือ
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กรรมการบรหิารพรรคการเมือง	ระงับหรอืจัดการ

แก้ไขการกระท�าใดๆ	 อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย 

พรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง	หรือ

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองท้ังคณะหรือบางคนออกจาก

ต�าแหน่ง	(มาตรา	๓๑)

  เมื่อปร�กฏว่�หัวหน้�พรรคก�รเมือง คณะ

กรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมือง หรือกรรมก�ร

บริห�รพรรคก�รเมือง จัดให้พรรคก�รเมืองกระทำ�

ก�รใดๆ ฝ่�ฝืนนโยบ�ยพรรคก�รเมอืงหรอืข้อบงัคบั

พรรคก�รเมือง น�ยทะเบียนมีอำ�น�จเตือนเป็น

หนังสือให้หัวหน้�พรรคก�รเมือง คณะกรรมก�ร

บริห�รพรรคก�รเมือง หรือกรรมก�รบริห�ร

พรรคก�รเมอืงนัน้ระงบัหรอืจดัก�รแก้ไขก�รกระทำ�

นั้นภ�ยในระยะที่น�ยทะเบียนกำ�หนด

  ถ้�หัวหน้�พรรคก�รเมือง คณะกรรมก�ร

บริห�รพรรคก�รเมือง หรือกรรมก�รบริห�ร

พรรคก�รเมือง ไม่ปฏิบัติต�มคำ�เตือนของน�ย

ทะเบียน น�ยทะเบียนโดยคว�มเห็นชอบของคณะ 

กรรมก�รก�รเลือกตั้งมีอำ�น�จยื่นคำ�ร้องเพื่อให ้

ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�ส่ังให้ระงบัหรอืจดัก�รแก้ไขก�ร 

กระทำ�ดังกล่�วหรือให้หัวหน้�พรรคก�รเมืองหรือ

กรรมก�รบรหิ�รพรรคก�รเมอืงทัง้คณะหรอืบ�งคน

ออกจ�กตำ�แหน่งได้

	 	 ๔)	 การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพ

ความเป็นพรรคการเมือง	(มาตรา	๙๑)

  พรรคก�รเมืองย่อมส้ินสภ�พคว�มเป็น

พรรคก�รเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

  (๑) ภ�ยในหนึ่งปีนับแต่วันที่น�ยทะเบียน

พรรคก�รเมืองรบัจดแจ้งก�รจัดตัง้พรรคก�รเมอืงใด

พรรคก�รเมืองนั้นไม่ดำ�เนินก�รรับสมัครสม�ชิก

ให้มีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ห้�พันคน ซึ่งอย่�งน้อยต้อง

ประกอบด้วยสม�ชิกซ่ึงมีที่อยู ่ในแต่ละภ�คต�ม

บญัชรี�ยชือ่ภ�คและจังหวัดทีน่�ยทะเบยีนประก�ศ

กำ�หนด และมสี�ข�พรรคก�รเมอืงอย่�งน้อยภ�คละ

หนึ่งส�ข�

  (๒) ไม่ส่งผูส้มคัรเข้�รบัเลอืกตัง้เป็นสม�ชกิ

สภ�ผู ้แทนร�ษฎรในก�รเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง

ตดิต่อกัน หรอืเป็นเวล�แปดปีตดิต่อกัน สดุแต่ระยะ

เวล�ใดจะย�วกว่�กัน

  (๓) มีจำ�นวนสม�ชิกเหลือไม่ถึงห้�พันคน 

เป็นระยะเวล�ติดต่อกันหนึ่งปี

  (๔) ไม่มกี�รเรยีกประชมุใหญ่พรรคก�รเมอืง  

หรือไม่มีก�รดำ�เนินกิจกรรมใดท�งก�รเมืองเป็น

ระยะเวล�ติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควร

อันจะอ้�งได้ต�มกฎหม�ย

  เมื่อปร�กฏต่อน�ยทะเบียนหรือเมื่อมี

ผู ้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ยทะเบียนว่�มีเหตุดังกล่�วให้

น�ยทะเบียนดำ�เนินก�รสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้�

เห็นว่�มีเหตุดังกล่�วเกิดขึ้นกับพรรคก�รเมือง

ใดจริงให้น�ยทะเบียนโดยคว�มเห็นชอบของ

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งประก�ศในร�ชกิจจ�

นุเบกษ�ว่�พรรคก�รเมืองน้ันส้ินสภ�พคว�มเป็น

พรรคก�รเมือง

  ในกรณีที่หัวหน ้�พรรคก�รเมืองที่ถูก

ประก�ศว่�สิ้นสภ�พ เห็นว่�ก�รประก�ศของน�ย

ทะเบียนไม่เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หัวหน้�พรรคก�รเมืองหรือกรรมก�รบริห�ร

พรรคก�รเมอืงนัน้ อ�จย่ืนคำ�ร้องต่อศ�ลรฐัธรรมนญู
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ให้มีคำ�สั่งเลิกก�รประก�ศได้

  ๕)	 การวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง	

(มาตรา	๙๓	หรือมาตรา	๙๔)

  ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยยุบพรรคก�รเมือง

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ม�รถแยกได้เป็น 

๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รของ 

พรรคก�รเมือง ต�มม�ตร� ๙๓ และกรณีเกี่ยวกับ

ก�รกระทำ�ของพรรคก�รเมืองทีมี่ผลกระทบต่อก�ร

ปกครองหรือคว�มมั่นคงของรัฐ ต�มม�ตร� ๙๔

  เหตุก�รณ์ยุบพรรคก�รเมือง กรณีก�ร

บริห�รจัดก�รของพรรคก�รเมือง ต�มม�ตร� ๙๓ 

มีดังนี้

  (๑) กรณทีีพ่รรคก�รเมอืงมเีหตตุ้องเลกิต�ม

ข้อบังคับพรรคก�รเมือง แต่พรรคก�รเมืองนั้นยังมี

สม�ชิกเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรอยู่

  (๒) กรณีที่พรรคก�รเมืองใดไม่จัดทำ�

ร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของพรรคก�รเมืองใน

รอบปีปฏิทินที่ผ่�นม�แจ้งให้น�ยทะเบียนทร�บ 

(ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง)

  (๓) กรณีที่พรรคก�รเมืองไม่จัดทำ�ร�ยง�น

ก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุนพรรคก�รเมืองให้ถูกต้อง

ต�มคว�มเป็นจรงิยืน่ต่อคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ 

(ม�ตร� ๘๒)

  เมือ่ปร�กฏต่อน�ยทะเบยีนว่�พรรคก�รเมอืงใด

มีเหตุดังกล่�ว ให้น�ยทะเบียนโดยคว�มเห็นชอบ 

ของคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง ย่ืนคำ�ร้องต่อ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันที่คว�ม

ปร�กฏต่อน�ยทะเบยีน เมือ่ศ�ลรัฐธรรมนญูพจิ�รณ�

แล้วเห็นว่�มีเหตุดังกล่�วเกิดขึ้นกับพรรคก�รเมือง

ของคำ�ร้องของน�ยทะเบียนให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ส่งให้ยบุพรรคก�รเมอืงนัน้

  เหตุของก�รยุบพรรคก�รเมือง กรณี

ก�รกระทำ�ของพรรคก�รเมืองมีผลกระทบต่อก�ร

ปกครองและคว�มมั่นคงของรัฐ ต�มม�ตร� ๙๔  

มีดังนี้

  (๑) กระทำ�ก�รล้มล้�งก�รปกครองระบอบ

ประช�ธปิไตยอันมพีระมห�กษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ

ต�มรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้ม�ซ่ึงอำ�น�จใน 

ก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึ่งมิได้เป็นไปต�ม

วิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำ�ก�ร

ต�มที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�เพื่อให้ได้

ม�ซึ่งอำ�น�จโดยวิธีก�รดังกล่�ว

  (๒) กระทำ�ก�รอันเป็นก�รฝ่�ฝืนพระร�ช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรและก�รได้ม�ซ่ึงสม�ชิก

วฒุสิภ� หรอืระเบยีบหรอืประก�ศของคณะกรรมก�ร

ก�รเลือกต้ัง ซึ่งมีผลทำ�ให้ก�รเลือกต้ังมิได้เป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  (๓) กระทำ�ก�รอันอ�จเป็นปฏิปักษ์ต่อก�ร

ปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมพีระมห�กษัตรย์ิ

ทรงเป็นประมุขต�มรัฐธรรมนูญ

  (๔) กระทำ�ก�รอันอ�จเป็นภัยต่อคว�ม

มั่นคงของรัฐทั้งภ�ยในและภ�ยนอกร�ชอ�ณ�จักร

หรือขัดต่อกฎหม�ยหรือคว�มสงบเรียบร้อยหรือ 

ศีลธรรมอันดีของประช�ชน หรือ

  (๕) กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนโดยรับบุคคลผู้ไม่มี

สัญช�ติไทยเข้�เป็นสม�ชิกหรือดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ 

ในพรรคก�รเมือง หรือยอมให้กระทำ�ก�รอย่�งใด 

อย ่�งหนึ่ ง เพื่อประโยชน ์ของพรรคก�รเมือง  
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(ม�ตร� ๒๑)กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนโดยช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

หรือผู ้เข้�รับก�รสรรห�เป็นสม�ชิกวุฒิสภ�เพื่อ

ให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับก�รสรรห�เป็นสม�ชิก

วุฒิสภ� (ม�ตร� ๔๓) กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนโดยรับ

บริจ�คเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอ�จ

คำ�นวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่�ได้ม�โดย

ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่�มี

แหล่งท่ีม�โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย (ม�ตร� ๖๕) 

กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนโดยรับบริจ�คจ�กผู้ใดเพื่อกระทำ�

ก�รหรือสนับสนุนก�รกระทำ�อันเป็นก�รบ่อน

ทำ�ล�ยคว�มม่ันคงของร�ชอ�ณ�จักร ร�ชบัลลังก์ 

เศรษฐกิจของประเทศหรือร�ชก�รแผ่นดินหรือ

กระทำ�ก�รอันเป็นก�รก่อกวนหรือคุกค�มคว�ม

สงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของประช�ชน หรอื

กระทำ�ก�รอันเป็นก�รทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ

ของประเทศ (ม�ตร� ๖๖) กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนโดย

รับบริจ�คเพื่อดำ�เนินกิจก�รของพรรคก�รเมือง

จ�กบุคคล องค์ก�ร หรือนิติบุคคลต�มที่พระร�ช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง

พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติห้�มไว้ หรือต�มที่กำ�หนดใน 

ประก�ศของคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ (ม�ตร� ๖๙) 

กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนโดยสมคบ รู ้เห็นเป็นใจ หรือ

สนบัสนนุให้บคุคลใดดำ�เนนิก�รใด เพือ่ให้บคุคลอ่ืน

หรือคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังหลงเช่ือหรือเข้�ใจ

ว่�พรรคก�รเมืองอื่นหรือบุคคลใดกระทำ�คว�มผิด

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปร�ศจ�กมูลคว�มจริง 

(ม�ตร� ๑๐๔)

  เมื่อปร�กฏต่อน�ยทะเบียน หรือเมื่อ

น�ยทะเบียนได้รับแจ้งจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร

พรรคก�รเมืองและได ้ตรวจสอบแล้วเห็นว ่�

พรรคก�รเมืองใดกระทำ�ก�รต�มม�ตร� ๙๔ ให้

น�ยทะเบียนโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร

ก�รเลอืกตัง้แจ้งต่ออัยก�รสงูสดุพร้อมด้วยหลกัฐ�น 

เมือ่อยัก�รสงูสุดได้รบัแจ้งให้พจิ�รณ�เรือ่งดงักล่�ว

ให้แล้วเสร็จภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ถ้�อัยก�รสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นคำ�ร้องเพื่อให ้

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคก�รเมืองดังกล่�ว 

ถ้�อยัก�รสงูสดุไม่ยืน่คำ�ร้องต่อศ�ลรฐัธรรมนูญ ให้ 

น�ยทะเบยีนตัง้คณะทำ�ง�นขึน้คณะหนึง่โดยมผีูแ้ทน 

จ�กน�ยทะเบียนและผู้แทนจ�กสำ�นักง�นอัยก�ร 

สูงสุดเพื่อดำ�เนินก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�น 

แล้วส่งให้อัยก�รสงูสดุเพ่ือยืน่คำ�ร้องต่อศ�ลรฐัธรรมนญู

ต่อไป ในกรณท่ีีคณะทำ�ง�นดงักล่�วไม่อ�จห�ข้อยตุ ิ

เก่ียวกบัก�รดำ�เนนิก�รยืน่คำ�ร้องได้ภ�ยในส�มสบิวนั 

นับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทำ�ง�นให้น�ยทะเบียน 

โดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง 

มีอำ�น�จยื่นคำ�ร้องเอง

  ห�กน�ยทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับ

ก�รดำ�เนินก�รของพรรคก�รเมืองซ่ึงกระทำ�ก�ร

ต�มม�ตร� ๙๔ ให้น�ยทะเบียนโดยคว�มเห็นชอบ

ของคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้แจ้งต่ออยัก�รสงูสดุ

ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญสั่งระงับก�รกระทำ�ดังกล่�ว

ของพรรคก�รเมืองไว้เป็นก�รชั่วคร�วในระหว่�ง

ก�รพิจ�รณ�ของศ�ล

	 	 ๖)	 การวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง	(มาตรา	๙๘)

  ในกรณีที่ ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ �สั่ งยุบ

พรรคก�รเมืองใดเพร�ะเหตุอันเนื่องม�จ�ก

ก�รฝ่�ฝืนหลักเกณฑ์ก�รใช้จ ่�ยเงินสนับสนุน
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พรรคก�รเมือง (ม�ตร� ๘๒) หรือเหตุจ�กกรณี

มีก�รกระทำ�ที่มีผลกระทบต่อก�รปกครองหรือ 

คว�มม่ันคงของรฐั (ม�ตร� ๙๔) และปร�กฏหลกัฐ�น 

อันควรเชื่อได ้ว ่�หัวหน ้�พรรคก�รเมืองหรือ

กรรมก�รบรหิ�รพรรคก�รเมอืงผูใ้ดมส่ีวนร่วมรูเ้หน็ 

หรือปล่อยปละละเลย หรือทร�บถึงก�รกระทำ� 

ดังกล่�วแล้วมไิด้ยบัยัง้ หรอืแก้ไขก�รกระทำ�ดงักล่�ว 

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของหัวหน้�พรรคก�รเมืองและกรรมก�รบริห�ร

พรรคก�รเมืองนั้น มีกำ�หนดเวล�ห้�ปีนับแต่วันที่มี

คำ�สั่งให้ยุบพรรคก�รเมือง

	 ๑.๒.๑๐	การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา

  อำ�น�จหน้�ที่ของศ�ลรัฐธรรมนูญในก�ร

เสนอร่�งกฎหม�ยต่อรัฐสภ� เป็นอำ�น�จหน้�ที่

ของศ�ลรัฐธรรมนูญที่ไม่เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�

วินิจฉัยคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๑๓๙ (๓) บัญญัติให้

ศ�ลรัฐธรรมนูญ ศ�ลฎีก� หรือองค์กรอิสระต�ม 

รัฐธรรมนูญ มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รเสนอร ่�ง 

พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีป่ระธ�นศ�ลและ

ประธ�นองค์กรน้ันเป็นผูรั้กษ�ก�รและม�ตร� ๑๔๒ 

(๓) บัญญัตใิห้ศ�ลหรอืองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ

มอีำ�น�จเสนอร�่งพระร�ชบัญญตัิทีเ่กีย่วกับก�รจัด

องค์กรและร่�งพระร�ชบัญญัติที่ประธ�นศ�ลหรือ

ประธ�นองค์กรนั้น เป็นผู้รักษ�ก�ร

	 ๑.๒.๑๑	การเสนอค�าแปรญตัตงิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๑๖๘ วรรคเก้� บัญญัติ

ให ้ศ�ลรัฐธรรมนูญส�ม�รถเสนอคำ�แปรญัตติ 

ต่อคณะกรรม�ธิก�รในก�รพัฒน�งบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณได้โดยตรง ห�กเห็น

ว่�งบประม�ณร�ยจ่�ยที่ได้รับก�รจัดสรรให้นั้น 

ไม่เพียงพอ

	 ๑.๒.๑๒	 การออกระเบียบหรือประกาศ

ตามพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	๒๕๔๒

  พระร�ชบัญญัติสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๖ ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จ

ออกระเบียบหรือประก�ศเกี่ยวกับก�รบริห�ร

ง�นทั่วไป ก�รบริห�รง�นบุคคล ก�รงบประม�ณ 

ก�รเงินและทรัพย์สิน และก�รดำ�เนินก�รอื่นของ

สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศ�ลรัฐธรรมนูญก็ได้

ดำ�เนินก�รต�มทีก่ฎหม�ยดงักล่�วให้อำ�น�จไว้ เช่น 

ออกระเบียบศ�ลรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รบริห�ร

ง�นบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบศ�ลรัฐธรรมนูญ

ว่�ด้วยก�รงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ระเบียบศ�ลรัฐธรรมนูญว่�ด้วยข้อมูลข่�วส�ร 

ของร�ชก�ร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น

	 ๑.๒.๑๓	 การออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิธี

พิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย

  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๑๓๙ (๓) ประกอบ

ม�ตร� ๓๐๐ วรรคห้� บัญญัติให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ

มีอำ�น�จเสนอร ่�งพระร�ชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญ ว่�ด้วยวิธีพจิ�รณ�ของศ�ลรฐัธรรมนญู

ต่อรัฐสภ�ได้ แต่ในระหว่�งที่ยังมิได้มีก�รตร� 

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่�ว 

ให้ศ�ลรฐัธรรมนูญมอีำ�น�จออกข้อกำ�หนดเก่ียวกบั 

วิธีพิจ�รณ�และก�รทำ�คำ�วินิจฉัยได้ ดังนั้นปัจจุบัน 

ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงอ�ศัยอำ�น�จต�มรัฐธรรมนูญ
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แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� 

๓๐๐ วรรคห้� ออกข้อกำ�หนดศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยวธิพีจิ�รณ�และก�รทำ�คำ�วนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บังคับใช้ไปพล�งก่อน

 ข.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	

 ต�มรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย (ฉบบั

ชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

มีอำ�น�จหน้�ที่ สรุปได้เป็น ๔ ประก�ร ดังนี้

 ๑) ปัญห�ที่เกี่ยวกับก�รวินิจฉัยกรณีที่ไม่มี

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดที่ 

เกิดข้ึนนอกวงง�นของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 

(ม�ตร� ๕)

 ๒) ปัญห�ว่�หนังสือสัญญ�ใดเป็นหนังสือ

สัญญ�ที่มีบทบัญญัติเปล่ียนแปลงอ�ณ�เขตไทย 

หรือเขตพื้นที่นอกอ�ณ�เขต ซึ่งประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำ�น�จต�มหนังสือสัญญ�

หรือต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ หรือจะต้อง

ออกพระร�ชบัญญัติเพื่อให้ก�รเป็นไปต�มหนังสือ

สัญญ� หรือที่กระทบต่อคว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจ 

หรือสังคมของประเทศอย�่งกว้�งขว�ง อนัหม�ยถงึ 

หนังสอืเก่ียวกับก�รค้�เสรเีขตศลุก�กรร่วม หรอืก�รใช้ 

ทรพัย�กรธรรมช�ต ิหรอืทำ�ให้ประเทศไทยต้องสญูเสยี

สิทธิในทรัพย�กรธรรมช�ติท้ังหมดหรือบ�งส่วน  

ซึ่งต้องได้รับคว�มเห็นชอบของสภ�นิติบัญญัติ 

แห่งช�ติ (ม�ตร� ๒๓)

 ๓) ปัญห�ว่�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยใด

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (ม�ตร� ๔๕ 

ประกอบม�ตร� ๕) รวม ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

  ก. ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยว ่�บทบัญญัต ิ

แห่งกฎหม�ยที่ศ�ลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต�มคำ�ร้องของศ�ลยตุธิรรม 

หรอืศ�ลปกครอง โดยมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ศ�ลฎีก�

หรือที่ประชุมใหญ่ตุล�ก�รในศ�ลปกครองสูงสุด 

แล้วแต่กรณี

  ข. ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยคว�มชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยต�มที่ 

ผู้ตรวจก�รแผ่นดินเป็นผู้เสนอ

 ๔) อำ�น�จหน้�ทีต่�มพระร�ชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(ม�ตร� ๔๕ ประกอบกับประก�ศคณะรักษ�คว�ม

สงบแห่งช�ติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระร�ช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบ�งฉบับมีผลบังคับใช้

ต่อไป)

	 ค.	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

ในส่วนที่เกี่ยวกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง ก�รควบคุมอำ�น�จก�ร

ปกครองประเทศ

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง ก�รสิ้นสุดชั่วคร�วของ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบบัที ่๑๑/๒๕๕๗ เรือ่ง ก�รสิน้สดุของรฐัธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เร่ือง ให้พระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ขอคว�มร่วมมือในก�ร

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand 3๕

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗



ปฏิบัติของศ�ล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบบัที ่๔๘/๒๕๕๗ เรือ่ง ก�รสรรห�บุคคลเพ่ือดำ�รง

ตำ�แหน่งแทนตำ�แหน่งที่ว่�ง

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เร่ือง ให้พระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญบ�งฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่  ๖๓/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบ�ยเกี่ยวกับ

กระบวนก�รยุติธรรมของรัฐ

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

ฉบับที ่ ๗๑/๒๕๕๗ เรือ่ง ก�รสรรห�คณะกรรมก�ร 

ตรวจเงนิแผ่นดิน และผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดิน

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

ฉบบัที ่๗๓/๒๕๕๗ เรือ่ง ก�รให้เจ้�หน้�ทีข่องรฐัไป

ช่วยปฏิบัติง�น

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง ก�รประชุมผ่�นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง ก�รให้คว�มร่วมมือต่อ 

ก�รปฏิบัติง�นของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

และก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่อส�ธ�รณะ

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประก�ศ

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗

 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประก�ศ

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗

๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร �ชอ�ณ�จั ก ร ไทย 

พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๒๑๖ วรรคหก บัญญัติ

ว่� “วิธีพิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญให้เป็นไป

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�่ด้วยวิธี

พิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญ” และบทเฉพ�ะก�ล 

ม�ตร� ๓๐๐ วรรคห้� บัญญัติว่� “ในระหว่�งที่ยัง

มิได้มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว ่�ด ้วยวิธีพิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญ ให  ้

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จออกข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ

วิธีพิจ�รณ�และก�รทำ�คำ�วินิจฉัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้อง

ตร�พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่�ว

ให้แล้วเสร็จภ�ยในหน่ึงปีนับแต่วันประก�ศใช้

รัฐธรรมนูญน้ี”

  ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงได้ออก “ข้อกำ�หนด

ศ�ลรัฐธรรมนูญว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�และก�รทำ�คำ�

วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ (ประก�ศใน

ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก วันที่ ๒๑ 

ธันว�คม ๒๕๕๐) และได้เสนอร่�งพระร�ชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว ่�ด ้วยวิธีพิจ�รณ�ของ 

ศ�ลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ....ต่อสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรม�แล้ว 

รวม ๒ ครั้ง ครั้งแรกเสนอเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุน�ยน 

๒๕๕๑ โดยต้องตกไปเพร�ะมีก�รยุบสภ�ผู้แทน

ร�ษฎรเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ และ 

คณะรฐัมนตรชีดุใหม่ไม่ได้ร้องขอให้ทีป่ระชมุรัฐสภ� 

ยกขึ้นพิจ�รณ�ต่อไป คร้ังที่สองเสนอต่อสภ� 

ผู้แทนร�ษฎรเมื่อวันที่ ๒๒ มีน�คม ๒๕๕๕ และ

ประธ�นสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรได้ส่งร่�งพระร�ชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่�วไปยังน�ยกรัฐมนตรี

เพื่อพิจ�รณ�ลงน�มรับรองเน่ืองจ�กเป็นร ่�ง

กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รเงิน แต่ในระหว่�งรอก�ร

Annual Report
2014

ศาลรัฐธรรมนูญ36



พิจ�รณ�และลงน�มรับรอง ได้มีก�รประก�ศยุบ

สภ�ผู้แทนร�ษฎรเมื่อวันท่ี ๙ ธันว�คม ๒๕๕๖ 

ร่�งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

วิธีพิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญจึงยังไม่ได้รับก�ร 

พิจ�รณ�แต่อย่�งใด และเนื่องจ�กรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช 

๒๕๕๗ ม�ตร� ๔๕ วรรคสอง ได้บัญญัติให้ก�ร

พจิ�รณ�และก�รทำ�คำ�วินจิฉยัของศ�ลรฐัธรรมนูญ

ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รนั้น ในระหว่�งที่

ยังไม่มีกฎหม�ยดังกล่�ว ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด

ของศ�ลรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รพจิ�รณ�และก�รทำ�

คำ�วินจิฉยัท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวันทีร่ฐัธรรมนญูน้ี

ใช้บงัคบั ทัง้นี ้เพยีงเท่�ทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งต่อวรรคหนึง่ 

หรอืรฐัธรรมนญูน้ี ดงันัน้ก�รพจิ�รณ�และก�รทำ�คำ�

วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญจึงยังคงเป็นไปต�มข้อ

กำ�หนดศ�ลรฐัธรรมนญูว่�ด้วยวิธีพจิ�รณ�และก�ร

ทำ�คำ�วนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป โดยมขีัน้ตอนและ

กระบวนวิธีพิจ�รณ�คดีของศ�ลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 ๑.๓.๑	การรับค�าร้อง

 คำ�ร ้องที่จะยื่นต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ ต้อง

ทำ�เป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำ�ที่สุภ�พและอย่�งน้อย 

ต้องมีร�ยก�รเกี่ยวกับ

  (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง

  (๒) ระบุม�ตร�ของรัฐธรรมนูญและ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคำ�ร้อง

  (๓) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ  

พร้อมทั้งข้อเท็จจริง  หรือพฤติก�รณ์ที่เกี่ยวข้อง

  (๔) คำ�ขอท่ีระบุคว�มประสงค์จะให้ศ�ล

ดำ�เนินก�รอย่�งใดพร้อมท้ังเหตุผลสนับสนุนโดย 

ชัดแจ้ง

  (๕) ลงล�ยมือช่ือผู ้ร ้อง แต่ในกรณีที่

เป็นก�รทำ�และยืน่หรอืส่งคำ�ร้องแทนผูอ่ื้นต้องแนบ 

ใบมอบฉันทะให้ทำ�ก�รดังกล่�วม�ด้วย

  เมื่อมีก�รยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ

แล้ว ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญจะแต่งตั้งตุล�ก�ร 

ศ�ลรฐัธรรมนูญจำ�นวนไม่น้อยกว่�ส�มคนเป็นตุล�ก�ร 

ประจำ�คด ีเว้นแต่กรณกี�รยืน่คำ�ร้องขอให้พิจ�รณ�

วินิจฉัยคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่�งพระร�ช 

บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีร่ฐัสภ�ให้คว�มเหน็ชอบ

แล้วต�มข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๑๗ (๕) และกรณี 

ก�รยืน่คำ�ร้องขอให้พจิ�รณ�วินิจฉยัว่� ร่�งพระร�ช

บัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ 

ร่�งพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยเพิ่มเติม 

และร่�งพระร�ชบัญญัติโอนงบประม�ณร�ยจ่�ย

ของสภ�ผู ้แทนร�ษฎร วุฒิสภ� หรือของคณะ 

กรรม�ธิก�รมีก�รเสนอ ก�รแปรญัตติหรือ 

ก�รกระทำ�ด้วยประก�รใดๆ ที่มีผลให้สม�ชิกสภ� 

ผูแ้ทนร�ษฎรสม�ชกิวุฒสิภ� หรอืกรรม�ธกิ�รมส่ีวน

ไม่ว่�โดยท�งตรงหรอืท�งอ้อมในก�รใช้งบประม�ณ

ร�ยจ่�ย ต�มข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๑๗ (๙) หรือกรณีที่มี

คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนประธ�นศ�ลรฐัธรรมนูญอ�จไม่

แต่งตัง้ตลุ�ก�รประจำ�คดีก็ได้ (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๒๕) 

ในกรณดีงักล่�วข้�งต้นน้ี ศ�ลรฐัธรรมนูญต้องตรวจ

และมคีำ�สัง่รบัคำ�ร้องไว้พจิ�รณ�วินิจฉยัภ�ยในส�มวัน 

นับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้อง

 ๑.๓.๒	การพิจารณาค�าร้อง

 เมื่อตุล�ก�รประจำ�คดีได้ตรวจคำ�ร้องแล้ว 

มีคว�มเห็นได้ ๒ กรณี ดังนี้

  - กรณีมีคว�มเห็นว่�รับคำ�ร้อง ให้มีคำ�สั่ง

รบัคำ�ร้องไว้พจิ�รณ�วนิิจฉยัภ�ยในสบิห้�วนันับแต่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง)
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  - กรณีที่มีคว�มเห็นว่�ควรสั่งไม่รับคำ�ร้อง

ไว้พิจ�รณ�วินิจฉัย ให้ตุล�ก�รประจำ�คดีเสนอ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�ภ�ยในเจ็ดวันนับแต่วันมี

คว�มเห็น และห�กศ�ลรัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วย  

กใ็ห้จดัทำ�เป็นคำ�สัง่ของศ�ลรฐัธรรมนญู (ข้อกำ�หนดฯ 

ข้อ ๒๗ วรรคสอง) แต่ในกรณีที่ศ�ลรัฐธรรมนูญไม่

เห็นพ้องด้วยกับคว�มเห็นของตุล�ก�รประจำ�คดี 

ก็ให้ดำ�เนินก�รต�มคว�มเห็นของศ�ลรัฐธรรมนูญ 

(ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๒๗ วรรคส�ม)

	 ๑.๓.๓	 การแจ้งผู้ร้องและส่งส�าเนาค�าร้อง

ให้แก่ผู้ถูกร้อง

  เม่ือศ�ลรฐัธรรมนญูหรอืตุล�ก�รประจำ�คดี 

แล้วแต่กรณ ีมคีำ�สัง่รบัคำ�ร้องทีม่คีูก่รณไีว้พจิ�รณ�

วินิจฉัยแล้ว ให้ส่งสำ�เน�คำ�ร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมี

คำ�สั่งแจ้งผู้ถูกร้องม�รับสำ�เน�คำ�ร้องภ�ยในระยะ

เวล�ที่ศ�ลรัฐธรรมนูญกำ�หนด และเม่ือผู้ถูกร้อง 

ได้รบัสำ�เน�คำ�ร้องแล้วให้ยืน่คำ�ชีแ้จงแก้ข้อกล่�วห�

ภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันรับสำ�เน�คำ�ร้อง หรือ

ภ�ยในระยะเวล�ทีศ่�ลรฐัธรรมนญูกำ�หนด ในกรณี

ทีผู่ถ้กูร้องไม่ยืน่คำ�ชีแ้จงแก้ข้อกล่�วภ�ยในสบิห้�วัน

นับแต่วันรับสำ�เน�คำ�ร้องหรือภ�ยในระยะเวล�ที่

ศ�ลรัฐธรรมนูญกำ�หนด หรือไม่ม�รับสำ�เน�คำ�ร้อง

ภ�ยในเวล�ต�มที่ศ�ลรัฐธรรมนูญกำ�หนด ให้ศ�ล

รฐัธรรมนูญดำ�เนนิกระบวนพจิ�รณ�ต่อไป (ข้อกำ�หนดฯ 

ข้อ ๒๙)

	 ๑.๓.๔	การพิจารณาคดี

  “ก�รพจิ�รณ�คด”ี ต�มคำ�นยิ�มในข้อกำ�หนดฯ 

ข้อ ๔ หม�ยถงึ ก�รไต่สวน หรอื ก�รประชมุปรกึษ�

เพื่อพิจ�รณ�และวินิจฉัย

  ๑) ก�รไต่สวน หม�ยคว�มว่� ก�รตรวจ

พย�นหลักฐ�น ก�รนั่งพิจ�รณ� หรือก�รสืบพย�น 

(ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๔) โดยมีหลักก�รที่สำ�คัญดังนี้

 (๑) ก�รพิจ�รณ�คดีโดยเป ิดเผย 

หม�ยคว�มว่� ก�รไต่สวนของศ�ลรัฐธรรมนูญ

ต ้ อ ง ก ระทำ � โ ดย เป ิ ด เ ผย เ ว ้ น แต ่ เ มื่ อ ศ �ล 

เหน็เป็นก�รสมควรเพ่ือรกัษ�คว�มเรียบร้อยในบรเิวณ 

ที่ทำ�ก�รศ�ลหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส�ธ�รณะ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จกำ�หนดบุคคลที่มีสิทธิอยู่

ในห้องพจิ�รณ�ได้วันนัดไต่สวนน้ัน ศ�ลจะประก�ศ

กำ�หนดและแจ้งให้คู่กรณทีร�บพร้อมทัง้ปิดประก�ศ

ไว้ ณ ที่ทำ�ก�รศ�ลสำ�หรับประก�ศกำ�หนดวันนัด

ไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งสำ�เน�ประก�ศแก่คู ่กรณ ี

ไม่น้อยกว่�สบิห้�วนัก่อนวนันดั (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๒)

 (๒) ก�รให้โอก�สคู่กรณีแสดงพย�น

หลักฐ�น

 - คู่กรณีมีสิทธิอ้�งตนเอง บุคคลและ

หลักฐ�นอ่ืนเป็นพย�นได้ต�มที่ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

เห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพย�นหลักฐ�นและ

คัดสำ�เน�พย�นหลักฐ�นของตนเองหรือของคู่กรณี

อีกฝ่�ยหนึ่งได้ต�มที่ศ�ลกำ�หนด ฝ่�ยใดอ้�งพย�น

หลักฐ�นจะต้องยื่นบัญชีระบุพย�นพร้อมแสดง

เหตุผลคว�มจำ�เป็นในก�รอ้�งพย�นหลักฐ�น และ

วิธีก�รได้ม�ซึ่งพย�นหลักฐ�นดังกล่�ว โดยอ�จยื่น

บัญชีระบุพย�นเพิ่มเติมพร้อมแสดงเหตุผลคว�ม

จำ�เป็นได้ต�มที่ศ�ลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และ 

พย�นหลักฐ�นใดที่ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพย�นไว้  

คู่กรณีไม่อ�จนำ�เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�คดีไว้ เว้นแต่

ศ�ลรัฐธรรมนูญจะอนุญ�ตเพื่อประโยชน์แห่ง 

คว�มยุติธรรม (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๓)

 - เพ่ือให้ก�รพิจ�รณ�คดีเป็นไปด้วย

คว�มรวดเร็วและเป็นธรรม ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

อ�จกำ�หนดให้มีก�รตรวจพย�นหลักฐ�นก่อนก็ได้ 
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และต้องแจ้งคูก่รณทีร�บล่วงหน้� ไม่น้อยกว่�สบิห้�วัน

ก่อนวันนัดตรวจพย�นหลักฐ�น และก่อนวันนัด

ตรวจพย�นหลักฐ�นดังกล่�วไม่น้อยกว่�เจ็ดวันให้

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพย�นต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ และ

ห�กคูก่รณีจะยืน่บญัชีระบพุย�นเพ่ิมเตมิต้องกระทำ�

ก่อนก�รตรวจพย�นหลักฐ�นเสร็จสิ้น ก�รยื่นบัญช ี

ระบุพย�นเพิม่เตมิภ�ยหลงัก�รตรวจพย�นหลกัฐ�น

เสร็จสิ้นจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ�ตจ�กศ�ล 

โดยผู ้ขอต้องแสดงเหตุอันสมควรว่�ไม่ส�ม�รถ

ทร�บถึงพย�นหลกัฐ�นนัน้หรอืเป็นกรณจีำ�เป็นเพือ่

ประโยชน์แห่งคว�มยุติธรรม (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๔)

 -  ใน วันนัดตรวจพย�นหลักฐ�น 

ให้คู่กรณีนำ�พย�นหลักฐ�นท้ังหมดยื่นต่อศ�ลเพื่อ

ให้ทั้งสองฝ่�ยมีโอก�สตรวจสอบพย�นหลักฐ�น

ดังกล่�ว โดยศ�ลรัฐธรรมนูญหรือตุล�ก�รประจำ�

คดีหรือตุล�ก�รคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหม�ย

จะสอบถ�มคู่กรณีถึงคว�มเกี่ยวข้องกับประเด็น

และคว�มจำ�เป็นที่ต้องสืบพย�นหลักฐ�นที่อ้�งอิง 

ตลอดจนก� รยอม รับพย�นห ลั ก ฐ �นขอ ง 

อกีฝ่�ยหนึง่แล้วจดบนัทกึร�ยง�นก�รพจิ�รณ�คดีไว้ 

เม่ือเสร็จแล้วศ�ลจะกำ�หนดวันนัดสืบพย�นและ

แจ้งให้คู ่กรณีทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�เจ็ดวัน  

(ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๕)

 - ก�รไต่สวนของศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ให้คู่กรณีซักถ�มเฉพ�ะประเด็นที่ศ�ลกำ�หนดและ

ให้มีก�รสืบพย�นหลักฐ�นที่คู่กรณีไม่รับกัน (ข้อ

กำ�หนดฯ ข้อ ๓๖) ในก�รไต่สวนของศ�ล ห�กศ�ล

เห็นว่�คดีใดมีข้อเท็จจริงและพย�นหลักฐ�นเพียง

พอที่จะพิจ�รณ�วินิจฉัยได้ ศ�ลจะงดก�รไต่สวน

ก็ได้ (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๗) ก�รไต่สวนพย�นบุคคล

หรือพย�นผู้เชี่ยวช�ญ ให้ศ�ลกำ�หนดและกระทำ�

เท่�ที่จำ�เป็น และให้ศ�ลสอบถ�มพย�นบุคคลหรือ

พย�นผูเ้ชีย่วช�ญเอง โดยก่อนทำ�ก�รไต่สวนให้ศ�ล

แจ้งให้พย�นทร�บถึงประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะ

ทำ�ก�รไต่สวน แล้วให้พย�นเบิกคว�มในข้อนั้นโดย

วิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบคำ�ถ�มของศ�ลทั้งน้ี

เพื่อประโยชน์แห่งคว�มยุติธรรม ศ�ลอ�จอนุญ�ต

ให้คู่กรณีซักถ�มพย�นเพิ่มเติมต�มประเด็นและ 

ข้อเท็จจริงที่ศ�ลกำ�หนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่�ยที่อ้�ง

พย�นเป็นผู้ซักถ�มก่อน (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๘)

 (๓) ก�รให้โอก�สคู่กรณีสืบพย�นที่อยู่

นอกที่ทำ�ก�รศ�ล กล่�วคือ ศ�ลรัฐธรรมนูญอ�จ

อนุญ�ตให้สืบพย�นที่อยู่นอกที่ทำ�ก�รศ�ลต�มที ่

คู ่กรณีฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งหรือทั้งสองฝ่�ยร้องขอ

โดยระบบก�รประชุมท�งวีดิทัศน์ได้ โดยให้ฝ่�ย 

ที่ร ้องขอเป ็นผู ้ดำ�เนินก�รเพื่อจัดให ้มีระบบ 

ดังกล่�วและเป็นผู้เสียค่�ใช้จ่�ยในก�รนี้ทั้งหมด 

(ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๓๙)

 (๔) ก�รให้โอก�สคู ่กรณีร้องขอให้

มีก�รแถลงก�รณ์เปิดคดีหรือปิดคดี คู ่กรณีฝ่�ย

ใดฝ่�ยหน่ึงหรือทั้งสองฝ่�ยมีสิทธิร้องขอให้มีก�ร

แถลงก�รณ์เปิดคดหีรอืปิดคด ีโดยให้กระทำ�ได้ต�ม 

ทีศ่�ลเหน็สมควร ก�รแถลงก�รณ์เปิดคดหีรอืปิดคดี 

ของคู ่กรณีต้องทำ�เป็นหนังสือ เว้นแต่ศ�ลเห็น

สมควรให้กระทำ�ด้วยว�จ� ก�รแถลงก�รณ์เปิดคดี

หรอืปิดคดด้ีวยว�จ� ให้ผูร้้องเป็นผูแ้ถลงก่อนและให้

ผูถ้กูร้องแถลงในลำ�ดบัถดัไป ก�รแถลงก�รณ์เปิดคดี

หรือปิดคดีด้วยว�จ�ของแต่ละฝ่�ย ศ�ลจะซักถ�ม

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจ�กผู้แถลงในระหว่�งก�รแถลง 

หรือภ�ยหลังก�รแถลงก็ได้ (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๔๓)

 ๒) ก�รประชุมปรึกษ�เพ่ือพิจ�รณ�

วินิจฉัย
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 - ในก�รประชุมปรึกษ�เพื่อพิจ�รณ�

และวินิจฉัยคู่กรณี พย�น หรือผู้เกี่ยวข้องจะให้ 

ข้อเท็จจริงหรือคว�มเห็นแล้วแต่กรณีเป็นหนังสือ

ก็ได้ โดยต้องได้รับอนุญ�ตจ�กศ�ลรัฐธรรมนูญ 

(ข้อกำ�หนดฯข้อ ๔๔)

  - องค์คณะของศ�ลรัฐธรรมนูญในก�ร

พจิ�รณ�คดีและก�รทำ�คำ�วนิจิฉัยต้องประกอบด้วย

ตุล�ก�รไม่น้อยกว่�ห้�คน (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๒๔)

	 ๑.๓.๕	การท�าค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่ง

  ๑) องค์คณะของศ�ลรัฐธรรมนูญในก�ร

พิจ�รณ�คดีและก�รทำ�คำ�วินิจฉัย ต้องประกอบ

ด้วยตุล�ก�รไม่น้อยกว่�ห้�คน ตุล�ก�รซึง่ไม่ได้ร่วม

ในก�รพิจ�รณ�คดีใด ย่อมไม่มีอำ�น�จในก�รทำ�คำ�

วินิจฉัยคดีนั้นและคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ

ให้ถอืเสยีงข้�งม�ก เว้นแต่มีบญัญติัเป็นอย่�งอืน่ใน

รฐัธรรมนญู (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๒๔)

  ๒) ตุล�ก�รซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะ

ต้องทำ�คว�มเห็นในก�รวินิจฉัยในส่วนของตนเป็น

หนังสือ พร้อมแถลงด้วยว�จ�ต่อที่ประชุมก่อนก�ร 

ลงมต ิเมือ่ก�รลงมติเสรจ็ส้ินให้ตุล�ก�รซึง่เป็นองค์คณะ

จัดทำ�คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ (ข้อกำ�หนดฯ 

ข้อ ๕๔) คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญอย่�งน้อย

ต้องประกอบด้วยคว�มเป็นม�หรือคำ�กล่�วห�

สรุปข้อเท็จจริงท่ีได้ม�จ�กก�รพิจ�รณ�เหตุผลใน

ก�รวินิจฉัยในปัญห�ข้อเท็จจริงและข้อกฎหม�ย 

และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยที่ยก

ขึ้นอ้�งอิง (ข้อกำ�หนดฯข้อ ๕๓) คำ�วินิจฉัยของ

ศ�ลรัฐธรรมนูญและคว�มเห็นในก�รวินิจฉัยของ 

ตลุ�ก�รทีเ่ป็นองค์คณะทกุคนให้ประก�ศในร�ชกิจจ� 

นุเบกษ� (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๕๔)

  ๓) คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญให้มีผล

ในวันอ่�น ในกรณีที่ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัย

คำ�ร้องที่มีคู่กรณีถ้�คู่กรณีฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงหรือทั้ง

สองฝ่�ย แล้วแต่กรณี ทร�บนัดโดยชอบแล้วไม่ม�

ให้ศ�ลบันทึกไว้และให้ถือว่�คำ�วินิจฉัยน้ันได้อ่�น

โดยชอบแล้ว ในกรณีที่ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัย

ที่ไม่มีผู ้ถูกร้องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญแจ้งคำ�วินิจฉัย

ของศ�ลรัฐธรรมนูญแก่ผู ้ร ้องและให้ถือว่�วันที ่

ศ�ลรฐัธรรมนูญลงมตซิึง่เป็นวนัทีป่ร�กฏในคำ�วนิจิฉยั 

เป็นวันอ่�น (ข้อกำ�หนดฯ ข้อ ๕๕)

  ๔) คำ�สั่งจำ�หน่�ยคำ�ร้อง และคำ�สั่งไม่รับ 

คำ�ร้องไว้พิจ�รณ� ต้องประกอบด้วยคว�มเป็นม� 

โดยย ่อของคำ�ร ้อง คว�มเห็นประกอบ และ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยที่ยกข้ึน

อ้�งอิง (ข้อกำ�หนดฯข้อ ๕๖)
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ผู้ร้องยื่นคำาร้อง

ตุลาการประจำาคดีตรวจ 

และมีคำาสั่งภายใน ๑๕ วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ศาลตรวจและมีคำาสั่ง 

ภายใน ๓ วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

กรณีมีความเห็น

รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น

ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีคำาสั่ง

ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีคำาสั่ง

รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลไม่เห็นพ้องด้วย

และมีคำาสั่งให้

รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

นำาคำาร้องเข้าสู ่

การพิจารณา

ของศาลภายใน ๗ วัน 

นับแต่มีความเห็น

ศาลเห็นพ้องด้วย จัดทำาคำาสั่งและ

แจ้งผู้ร้องทราบ

คดีมีผู้ถูกร้อง คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง คดีมีผู้ถูกร้อง

ส่งสำาเนาคำาร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีคำาสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสำาเนาคำาร้องเพื่อจัดทำา

และยื่นคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันรับสำาเนาคำาร้อง หรือ

ภายในระยะเวลาที่ศาลกำาหนด

กรณีศาลไม่ทำาการไต่สวน กรณีศาลทำาการไต่สวน

ศาลอาจมีคำาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็ได้ ทั้งนี้ในการดำาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป หาก

ศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุม

ปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ทำาการไต่สวนก็ได้

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน

และประธานศาลไม่ได้แต่งตั้ง

ตุลาการประจำาคดี

ประธานศาลหรือตุลาการที่ศาล

มอบหมายทำาการเเต่งตั้งตุลาการ

ประจำาคดี

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)

ส่งสำาเนาประกาศแก่คู่กรณี       

ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัด

คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็น

พยานได้ตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจกำาหนด

ให้มีการตรวจพยานหลักฐานก็ได้ โดยศาลจะแจ้ง

ให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

ปิดประกาศ ณ ที่ทำาการศาล

กำาหนดวันนัด

ไต่สวน

ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลเห็นว่าควร

ไต่สวนต่อไป

ประกาศกำาหนดวันนัดไต่สวน 

ครั้งแรก

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดง

เหตุผลความจำาเป็นและวิธีการได้มาซึ่ง

พยานหลักฐาน

ตุลาการที่เป็นองค์คณะ

จัดทำาคำาวินิจฉัยของศาล

ศาลแจ้งคำาวินิจฉัยแก่ผู้ร้อง

โดยให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติและปรากฏใน

คำาวินิจฉัยเป็นวันอ่าน

ตุลาการที่เป็นองค์คณะตรวจ

และลงนามในคำาวินิจฉัย

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งคำาวินิจฉัยของศาล และความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของ

ตุลาการ ที่เป็นองค์คณะเพื่อนำาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลแจ้งให้คู่กรณี      

มาฟังการอ่านคำาวินิจฉัย

กรณีศาลไม่ทำาการไต่สวน กรณีศาลทำาการไต่สวน

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ตุลาการที่เป็นองค์คณะจัดทำา

ความเห็นส่วนตนแถลงด้วยวาจาและลงมติ

คำาวินิจฉัยของศาล   

ให้มีผลเมื่ออ่าน
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๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

	 ๑.๔.๑	วิสัยทัศน์	(Vision)

  ศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและ
นติธิรรมในระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข

	 ๑.๔.๒	พันธกิจ	(Mission)

  ศ�ลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในก�ร
รักษ�คว�มเป็นกฎหม�ยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
สร้�งบรรทดัฐ�นก�รคุม้ครองสิทธิและเสรภี�พของ 
ประช�ชนต�มรฐัธรรมนญู สร้�งคว�มถกูต้องเป็นธรรม
ของระบบนิติรัฐและรักษ�คว�มชอบธรรมของ
ก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอนัมี
พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 ๑.๔.๓	เป้าประสงค์	(Goals)

  เพือ่ให้บรรลุพนัธกจิดังกล่�ว ศ�ลรฐัธรรมนูญ
ได้กำ�หนดเป้�หม�ยของก�รดำ�เนินง�นไว้ ดังนี้

 (๑) องค์ก�รมธีรรม�ภบิ�ล เป็นทีย่อมรบัของ
สังคมในด้�นคุณธรรมและจริยธรรม

 (๒) คว�มเช่ือถอืของประช�ชนต่อคำ�วินิจฉยั
คดีของศ�ลรัฐธรรมนูญ

 (๓) กระบวนง�นมีม�ตรฐ�นชัดเจน มีระบบ
สอบท�นก�รปฏิบัติง�น

 (๔) บุคล�กรมีคุณธรรมจริยธรรมในก�ร
ทำ�ง�น บุคล�กรมีสมรรถนะสูง

 (๕) สังคมเชื่อมั่นและยอมรับก�รดำ�เนินง�น

ของศ�ลรัฐธรรมนูญ

 (๖) ประช�ชนเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รก�ร

ดำ�เนินง�นขององค์กรอย่�งสะดวกและรวดเร็ว

 (๗) ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นมีม�ตรฐ�น 

ชัดเจน

 (๘ )  เพิ่ ม เค รือข ่ �ยส นับส นุนกิ จก�ร 

ศ�ลรัฐธรรมนูญ

 (๙) กระบวนก�รสร ้�งคว�มสัมพันธ ์ 

และระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลของสม�ชิกมี

ประสิทธิภ�พสูง

 (๑๐) ก�รยอมรับจ�กสังคมและคว�ม 

พึงพอใจจ�กบรรทัดฐ�นคำ�วินิจฉัยและผลง�นท�ง

วิช�ก�ร รวมทั้งกระบวนก�รพิจ�รณ�ในระบบ

ไต่สวนของศ�ลรัฐธรรมนูญมีคว�มรวดเร็วและ 

เป็นธรรม

 (๑๑) ระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลมีคว�ม

น่�เชื่อถือสูง มีเทคโนโลยีก้�วหน้�และทันสมัย 

มีประสิทธิภ�พและเหม�ะสม

  เพื่อให ้บรรลุวิสัยทัศน ์ พันธกิจ และ

เป ้�ประสงค ์หลักท่ีกำ�หนดไว ้  จึงได ้กำ�หนด

ยุทธศ�สตร์เชิงรุกในก�รดำ�เนินง�น ๕ ยุทธศ�สตร์ 

ดังนี้
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ยทุธศาสตร์ทีห่นึง่	 :	 การสร้างองค์กรและบคุลากรให้มคีวามเข้มแข็ง	
มจีรยิธรรมและคณุธรรม

 เป้าหมาย	: เพือ่พฒัน�บคุล�กรให้มคีณุธรรม จริยธรรมในก�รทำ�ง�น บคุล�กรมสีมรรถนะสงู
องค์กรเป็นทีย่อมรบัในด้�นคณุภ�พและจรยิธรรม ได้รบัคว�มเชือ่ถอืจ�กประช�ชน กระบวนง�น
มมี�ตรฐ�นชัดเจน มีก�รนำ� PMQA ม�ใช้ในก�รพฒัน�องค์กร มรีะบบสอบท�นก�รปฏบิตังิ�น 
องค์ก�รมธีรรม�ภบิ�ลเน้นก�รพฒัน�คว�มร่วมมอืทัง้ในและต่�งประเทศ ก�รเสรมิสร้�งประมวล
จรยิธรรมของศ�ลรฐัธรรมนญู ก�รพฒัน�ระบบสอบท�นภ�ยในองค์กร และก�รพฒัน�สมรรถนะ
และคณุธรรมจรยิธรรมของบคุล�กร

ยทุธศาสตร์ทีส่อง	:	การประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ

 เป้าหมาย	 : เพือ่พฒัน�ช่องท�งก�รเข้�ถงึข้อมลูศ�ลรฐัธรรมนญู เพือ่ให้สงัคมเกดิคว�มเชือ่
ม่ันและยอมรับก�รดำ�เนินง�นของศ�ลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รของ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญได้อย่�งรวดเร็วและสะดวก พัฒน�บุคล�กรด้�นก�รประช�สัมพันธ์และระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รประช�สัมพันธ์และกระบวนก�รประช�สัมพันธ์ที่มีคุณภ�พ  
ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นมีม�ตรฐ�นชัดเจน โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�กระบวนก�รเข้�ถึง
มวลชนอย่�งเป็นระบบก�รพัฒน�ก�รสร้�งช่องท�งก�รเข้�ถึงข้อมูลศ�ลรัฐธรรมนูญ ก�รพัฒน�
กระบวนก�รประช�สมัพนัธ์ทีมี่คณุภ�พ และก�รพฒัน�บคุล�กรด้�นก�รประช�สมัพนัธ์และระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รประช�สัมพันธ์

ยทุธศาสตร์ทีส่าม	:	การส่งเสริมเครือข่ายด้านการพฒันาประชาธิปไตย

 เป้าหมาย	 : เพือ่พัฒน�กระบวนก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ทีด่ ี ส่งเสรมิและเสรมิสร้�งกิจก�ร
อ�ส�พิทักษ์รัฐธรรมนูญและพันธมิตรจ�กองค์กรทั้งในและต่�งประเทศ รวมถึงเครือข่�ยต่�งๆ 
อย่�งมปีระสิทธิภ�พ มีก�รจดัก�รฐ�นข้อมูลสม�ชกิอย่�งเป็นระบบ เพือ่ให้มีเครอืข่�ยสนับสนุน
กิจก�รของศ�ลรัฐธรรมนูญอย่�งกว้�งขว�ง โดยเน้นก�รส่งเสริมกิจก�รอ�ส�พิทักษ์รัฐธรรมนูญ  
ก�รเสริมสร้�งพันธมิตรจ�กองค์กรต่�งๆ ก�รพัฒน�เครือข่�ยและสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
เครอืข่�ย ก�รพฒัน�เครือข่�ยโดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและพฒัน�บคุล�กรด้�นเครอืข่�ย

๑

๒

๓
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ยทุธศาสตร์ท่ีสี	่:	การสร้างบรรทดัฐานการปกครองแบบประชาธปิไตย

 เป้าหมาย	: เพื่อให้ศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นหลักนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประช�ธิปไตย
โดยมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒน�กระบวนก�รวินิจฉัยคดีและวิธีพิจ�รณ�คด ี
ให้เป็นไปต�มระบบส�กล ให้สงัคมยอมรับและพงึพอใจในบรรทดัฐ�นคำ�วินิจฉยัและผลง�นท�ง
วิช�ก�ร โดยเน้นก�รพัฒน�กระบวนก�รวินิจฉัยคดีและผลง�นวิช�ก�ร ก�รส่งเสริม เผยแพร่
และสร้�งคว�มเข้�ใจคำ�วินิจฉัยและผลง�นวิช�ก�ร ก�รเสริมสร้�งช่องท�งก�รสื่อส�รสองท�ง 
ก�รพัฒน�วิธีพิจ�รณ�คดีให้เป็นไปต�มระบบส�กลก�รพัฒน�กระบวนก�รวิจัย ตลอดจน 
ก�รพัฒน�สมรรถนะบุคล�กรด้�นวิช�ก�รรัฐธรรมนูญ

ยทุธศาสตร์ทีห้่า	:	การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศให้ก้าวหน้าและทนัสมยั

 เป้าหมาย	 : เพื่อพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและกระบวนก�รบริก�รข้อมูล 
ศ�ลรัฐธรรมนูญตลอดจนปรับปรุงและพัฒน�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นเพื่อให้ระบบจัดก�ร 
ฐ�นข้อมูลและก�รจัดคว�มรู้กิจก�รศ�ลรัฐธรรมนูญมีคว�มน่�เชื่อถือสูง ข้อมูลมีคว�มถูกต้อง 
รวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศส�ม�รถรองรับภ�รกิจของศ�ลรัฐธรรมนูญได้อย่�งมี
ประสทิธภิ�พและเหม�ะสม ให้คว�มสำ�คญัในก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รพฒัน�
กระบวนก�รก�รบริก�รข้อมูลศ�ลรัฐธรรมนูญก�รปรับปรุงและพัฒน�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น 
และก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

๔

๕
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๒. สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รั ฐธรรมนูญแห ่ งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๒๑๗ บัญญัติว ่� 
“ ศ � ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ มี ห น ่ ว ย ธุ ร ก � ร ข อ ง 
ศ�ลรัฐธรรมนูญที่ เป ็นอิสระ โดยมีเลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญช�ขึ้น
ตรงต่อประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
  ก � ร แ ต ่ ง ต้ั ง เ ล ข � ธิ ก � ร สำ � นั ก ง � น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ต้องม�จ�กก�รเสนอของประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญและได้รับคว�มเห็นชอบของ 
คณะตุล�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญูต�มทีก่ฎหม�ยบญัญตัิ
  สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญมีอิสระในก�ร
บริห�รง�นบุคคล ก�รงบประม�ณ และก�รดำ�เนิน
ก�รอื่น ทั้งนี้ ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ”
  พระร�ชบญัญัต ิสำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๓ ให้มสีำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู
เป็นส่วนร�ชก�รทีเ่ป็นหน่วยง�นอสิระต�มรฐัธรรมนูญ 
มฐี�นะเป็นกรมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบยีบบรหิ�ร
ร�ชก�รแผ่นดิน 

	 ๒ .๑ 	 อ� านาจหน ้ า ท่ี ของส� านั ก ง าน 
ศาลรัฐธรรมนูญ
  พระร�ชบัญญัติสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ�หนดให้สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนร�ชก�รที่เป็นหน่วยง�นอิสระ มีฐ�นะเป็น 
กรมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบบริห�รร�ชก�ร
แผ่นดินมีอำ�น�จหน้�ที่ต�มม�ตร� ๔ ดังนี้
 “ม�ตร� ๔ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
มีอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
 (๑) รับผดิชอบง�นธรุก�รของศ�ลรฐัธรรมนญู 
 (๒) ศึกษ�และรวบรวมข้อมูล คำ�สั่ง และ 
คำ�วินิจฉัยต่�งๆ เก่ียวกับง�นของคณะตุล�ก�ร 
ศ�ลรัฐธรรมนูญและตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ
 (๓) สนับสนุนให้มกี�รศกึษ�วิจัยและเผยแพร่
กิจก�รของศ�ลรัฐธรรมนูญ
 (๔) ปฏิบัติก�รอื่ นต�มที่ คณะตุล�ก�ร 
ศ�ลรัฐธรรมนูญมอบหม�ย”

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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	 ๒.๒	พนัธกจิของส�านกังานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๑) ศกึษ� วเิคร�ะห์ด้�นคดแีละกฎหม�ยเพือ่
สนบัสนนุก�รปฏบิตัภิ�รกจิหน้�ทีข่องคณะตลุ�ก�ร
ศ�ลรัฐธรรมนูญ
 (๒) ดำ�เนนิง�นอำ�นวยก�รของศ�ลรฐัธรรมนูญ 
ต�มกระบวนก�รพจิ�รณ�วนิจิฉยัของศ�ลรัฐธรรมนูญ
 (๓) สนบัสนนุด้�นก�รศกึษ�วจิยัท�งวิช�ก�ร 
เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติภ�รกิจหน้�ท่ีของคณะ
ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้�งและ
พฒัน�องค์คว�มรูใ้หม่เก่ียวกบัรฐัธรรมนูญและง�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ
 (๔) พฒัน�ระบบบรหิ�รจัดก�รสำ�นกัง�นและ
บุคล�กร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนก�รปฏิบัติภ�รกิจ
หน้�ที่ของคณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ
 (๕) เผยแพร่ ให้บริก�รข้อมูล ข่�วส�ร 
ก�รศึกษ�ต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ และก�รดำ�เนินกิจก�รของ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ
	 ๒.๓	โครงสร้างส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  โครงสร้�งและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

ของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญต�มประก�ศ 
ศ�ลรฐัธรรมนูญเรื่อง ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยใน
และอำ�น�จหน ้�ที่ของส ่วนร�ชก�รในสังกัด
สำ�นักง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประก�ศใน
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ลงวันที่ 
๒๑ เมษ�ยน ๒๕๕๕) ประกอบด้วย
 (๑)  กลุ่มง�นผู้เชี่ยวช�ญ

 (๒)  กลุ่มง�นตรวจสอบภ�ยใน

 (๓)  สำ�นักประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 (๔)  สำ�นักบริห�รกล�ง

 (๕)  สำ�นักคดี ๑

 (๖)  สำ�นักคดี ๒

 (๗)  สำ�นักคดี ๓

 (๘)  สำ�นักคดี ๔

 (๙)  สำ�นักคดี ๕

 (๑๐) สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�ร

 (๑๑) สำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ประช�สัมพันธ์

 (๑๒) สถ�บันรัฐธรรมนูญศึกษ�
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โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๖๙  อัตรา

ที่ปรึกษา

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รองเลขาธิการฯ

(ด้านคดี)

สำานักคดี ๓

สำานักคดี ๔

สำานักคดี ๒

สำานักคดี ๕

สำานักบริหารกลาง

สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา

สำานักเทคโนโลยีและ

ประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการฯ

(ด้านบริหาร)

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านคดีและวิชาการ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

เลขาธิการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ

สำานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน

สำานักประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำานักคดี ๑

สำานักพัฒนา

ระบบบริหาร

๑69

๑

๑

๑๑

๑๑

๑๑

๑๑

๑๕

9

3

3

๑

22

๑6

๑๗

22

๑

9

๕
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	 	 ๒.๔	อัตราก�าลังของส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ

  นั บ ตั้ ง แ ต ่ มี ก � ร จั ด ตั้ ง สำ � นั ก ง � น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ป ี พ.ศ. ๒๕๔๒ สำ�นักง�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญได้ดำ�เนินก�รสรรห�บุคล�กรเพื่อ
รองรับภ�รกิจในก�รสนับสนุนง�นด้�นพิจ�รณ�
วินิจฉัยคดี  และง�นบริห�รด ้�นต ่�งๆ ของ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ที่มีปริม�ณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที ่

๓๑ ธันว�คม ๒๕๕๗) มีอัตร�กำ�ลังรวมทั้งสิ้น  

๒๐๔ อัตร� แบ่งออกเป็น อัตร�กำ�ลงัของข้�ร�ชก�ร 

๑๖๙ อัตร� (มีข้�ร�ชก�รดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จริง

จำ�นวน ๑๔๐ อัตร�) และมีลูกจ้�งประจำ� จำ�นวน 

๓๕ อัตร� (มีอัตร�อยู่จริง จำ�นวน ๓๔ อัตร�)

 อัตรากำาลังข้าราชการและลูกจ้างสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ แยกตามส่วนราชการ  
ตามโครงสร้าง ดังนี้

ส่วนราชการ จ�านวนข้าราชการ  (คน) จ�านวนลูกจ้างประจ�า  (คน)

ผู้บริห�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ๔ -

กลุ่มง�นผู้เชี่ยวช�ญ ๑๗ ๑

กลุ่มง�นตรวจสอบภ�ยใน ๓ -

สำ�นักประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ๙ ๒

สำ�นักบริห�รกล�ง ๒๒ ๒๑

สำ�นักคดี ๑ ๑๑ -

สำ�นักคดี ๒ ๑๑ -

สำ�นักคดี ๓ ๑๑ -

สำ�นักคดี ๔ ๑๑ -

สำ�นักคดี ๕ ๑๕ ๔

สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�ร ๑๖ ๓
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ส่วนราชการ จ�านวนข้าราชการ  (คน) จ�านวนลูกจ้างประจ�า  (คน)

สำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และประช�สัมพันธ์

๑๗ ๓

สถ�บันรัฐธรรมนูญศึกษ� ๒๒ ๑

รวม ๑๖๙ ๓๕

ทั้งนี้อัตร�กำ�ลังของข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งที่มีอยู่จริงทั้งหมด จำ�นวน ๑๗๔ อัตร� ประกอบด้วย

  ๑)  ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ  จำ�นวน ๑๔๐ คน จำ�แนกเป็น

       ๑.๑) นักบริห�รง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ  จำ�นวน  ๓ คน

       ๑.๒) ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน  ๑ คน

       ๑.๓) ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นคดี   จำ�นวน ๑๑ คน

       ๑.๔) ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นวิช�ก�ร  จำ�นวน  ๒ คน

       ๑.๕) ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร   จำ�นวน  ๑๐ คน

       ๑.๖) นักวิช�ก�รคดีรัฐธรรมนูญ   จำ�นวน  ๔๒ คน

       ๑.๗) นักวิช�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ   จำ�นวน  ๑๔ คน

       ๑.๘) เจ้�หน้�ที่ศ�ลรัฐธรรมนูญ   จำ�นวน  ๕๒ คน

       ๑.๙) นักวิช�ก�รตรวจสอบภ�ยใน  จำ�นวน    ๒ คน

       ๑.๑๐) นิติกร    จำ�นวน    ๒ คน

       ๑.๑๑) นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์  จำ�นวน    ๒ คน

  ๒)  ลูกจ้�งประจำ�    จำ�นวน  ๓๔ คน

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๕๑



ทั้งนี้ ส�ม�รถจำ�แนกบุคล�กรของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได้ดังนี้

๑) จำ�แนกต�มเพศ แบ่งออกเป็น เพศช�ย จำ�นวน ๙๑ คน เพศหญิง จำ�นวน ๘๓ คน

๒) จำ�แนกต�มวุฒิก�รศึกษ� แบ่งออกเป็น วุฒิก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�เอก จำ�นวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒ ระดับปริญญ�โท จำ�นวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ระดับปริญญ�ตรี จำ�นวน ๕๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓ และตำ่�กว่�ปริญญ�ตรี จำ�นวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑

ตารางแสดงจำานวนบุคลากรของสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำาแนกตามเพศ

ประเภท ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)

ข้�ร�ชก�ร ๗๐ ๗๐ ๑๔๐

ลูกจ้�งประจำ� ๒๑ ๑๓ ๓๔

รวม ๙๑ ๘๓ ๑๗๔

ตารางแสดงจำานวนบุคลากรของสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภท

วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ข้�ร�ชก�ร ๒ ๔๖ ๘๙ ๓ ๑๔๐

ลูกจ้�งประจำ� ๑๗ ๑๒ ๕ - ๓๔

รวม ๑๙ ๕๘ ๙๔ ๓ ๑๗๔
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๑. ผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์
 ศ�ลรฐัธรรมนญูได้มแีผนยทุธศ�สตร์ศ�ลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
เป็นกรอบทิศท�งก�รบริห�รร�ชก�รของศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญูในระยะเวล� ๕ ปี เพือ่พฒัน�และยกระดบัม�ตรฐ�นก�รดำ�เนิน 
ง�นก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมในภ�รกิจของศ�ลรัฐธรรมนูญต�มที่บัญญัติไว้ใน
รฐัธรรมนญูตลอดจนก�รพฒัน�หลักนติิธรรมในสงัคมไทย ก�รสร้�งบรรทดัฐ�น
ก�รปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชนและก�รรักษ�ไว้ซึ่งประโยชน์
ส�ธ�รณะอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลปฏิบัติร�ชก�รต�มแผน
ยุทธศ�สตร์ สรุปได้ดังนี้

การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง 
มีจริยธรรมและคุณธรรม

  เพื่อพัฒน�บุคล�กรให้มีคุณธรรม จริยธรรมในก�รทำ�ง�น บุคล�กรมี
สมรรถนะสูง องค์กรเป็นที่ยอมรับในด้�นคุณภ�พและจริยธรรม ได้รับคว�ม
เชื่อถือจ�กประช�ชน กระบวนง�นมีม�ตรฐ�นชัดเจนมีก�รนำ� PMQA ม�ใช้ใน 
ก�รพัฒน�องค์กร มีระบบสอบท�นก�รปฏิบัติง�น องค์ก�รมีธรรม�ภิบ�ล 
เน้นก�รพฒัน�คว�มร่วมมอืของบคุล�กร ก�รพฒัน�กระบวนก�รปฏิบติัง�นให้ม ี

ส่วนที่
๒

ผลก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รของ
ศ�ลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑  

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๕3



ม�ตรฐ�น ก�รพฒัน�ระบบสอบท�นภ�ยในองค์กร 
และก�รพัฒน�สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคล�กร ดังนี้

๑. พัฒนาความร่วมมือทั้งในและ 
ต่างประเทศ
  มีก�รแลกเป ล่ียนทัศนะกับประธ�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู หรอืผูน้ำ�ขององค์กรศ�ลในต่�งประเทศ 
ด้วยก�รเดินท�งเข้�ร่วมประชุม ศึกษ�ดูง�นและ
เข้�เยี่ยมค�รวะ ก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู ้ในเชิง
กฎหม�ยสำ�คญัหลกันติธิรรม สทิธิมนษุยชน ระบอบ
ประช�ธิปไตย หลักเสรีภ�พ และคว�มเสมอภ�ค 
รวมทัง้ผลประโยชน์ของมห�ชนเป็นทีต้ั่ง นอกจ�กนี้
ยังมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ คว�มคิดเห็นระหว่�ง
วิช�ก�รภ�ยในประเทศด้วย ดังนี้

  ๑.๑ ก�รจัดโครงก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร 
เนื่องในว�ระครบรอบ ๑๖ ปี ศ�ลรัฐธรรมนูญและ
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได้จัดให้มีก�รสัมมน�
ท�งวิช�ก�ร หัวข้อ “ก�รปฏิรูปก�รเมืองภ�ยใต้
หลักนิติธรรม”เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้และ
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเก่ียวกับแนวท�งในก�ร
ปฏิรูปก�รเมืองภ�ยใต้ หลักนิติธรรม บทบ�ท 
ศ�ลรฐัธรรมนญูต่อกระบวนก�รปฏริปูก�รเมอืงและ 
ส่งเสริมก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมี 
พระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมุข รวมทัง้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงวิช�ก�รระหว่�งนักนิติศ�สตร์และรัฐศ�สตร์ 
นกัก�รเมอืง สือ่มวลชน ผูน้ำ�และนกัพฒัน�ก�รเมอืง
ภ�คประช�ชน ในวันที่ ๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๗

  ๑.๒ ด ้�นคว�มร ่วมมือท�งวิช�ก�ร 
ศ�ลรัฐธรรมนูญระหว ่�งประเทศ สำ�นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญูได้ดำ�เนนิก�รแสวงห�คว�มร่วมมอื 
ท�งวชิ�ก�รระหว่�งประเทศ ก�รเผยแพร่ภ�พลกัษณ์
ของศ�ลรัฐธรรมนูญไทยในต่�งประเทศ และ 
ก�รสร้�งเครือข่�ยพันธมิตรท�งวิช�ก�รและคว�ม
สัมพันธ์ระหว�่งประเทศ โดยก�รศึกษ�ดูง�น ก�ร
เข้�ร่วมประชมุแลกเปลีย่นคว�มร่วมมอืท�งวชิ�ก�ร

ศ�ลรัฐธรรมนูญระหว่�งประเทศ และก�รประชุม
น�น�ช�ติ ดังนี้

 ๑) ศกึษ�ดงู�นศ�ลรฐัธรรมนญูร�ชอ�ณ�จกัร
สเปน ส�ธ�รณรฐัเปร ูร�ชอ�ณ�จักรชลิ ีระหว่�งวนัที่ 
๑๘ กุมภ�พันธ์ – ๒ มีน�คม ๒๕๕๗

 ๒)  ก�ร เข ้ �ร ่ วมประชุม ใหญ ่สม�คม 
ศ�ลรฐัธรรมนูญภมูภิ�คเอเชยีและสถ�บนัเทยีบเท่� 
ณ เมอืงอสีตนับลู ส�ธ�รณรฐัตรุก ีพร้อมศกึษ�ดงู�น 
ณ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ ระหว่�งวันที่ ๒๖ เมษ�ยน 
– ๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๗

 ๓) ก�รลงน�มในบันทึกคว�มร ่วมมือ 
(Memorandam of Cooperation : MOC) 
ระหว่�งศ�ลรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย
และศ�ลรฐัธรรมนูญส�ธ�รณรฐัอินโดนีเซีย ในวนัที่  
๑๘ พฤษภ�คม ๒๕๕๗

 ๔) ก�รประชุมตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญโลก  
ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโซล ส�ธ�รณรัฐเก�หลี เรื่อง 
“ตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญูและก�รแก้ไขคว�มขดัแย้ง
ในสงัคม” รวมทัง้ก�รประชมุพเิศษเรือ่ง “คว�มเป็น
อิสระของศ�ลรัฐธรรมนูญ : ก�รสำ�รวจตรวจสอบ” 
“คว�มท้�ท�ยก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งในสังคมของ
ยุคโลก�ภิวัตน์” “ม�ตรฐ�นน�น�ช�ติสำ�หรับ
ก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งในสังคม” และ “กลไกท�ง
รัฐธรรมนูญในก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งในสังคม” 
ระหว่�งวันที่ ๒๗ กันย�ยน – ๓ ตุล�คม ๒๕๕๗

  ๑.๓ จัดก�รให้คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร
ระหว่�งศ�ลรฐัธรรมนูญกบัมูลนธิคิอนร�ด อ�เดน�วร์
ประจำ�ประเทศไทย ในกิจกรรมก�รสนับสนุนก�ร
จัดพิมพ์เอกส�รท�งวิช�ก�ร

  ๑.๔ ก�รประชมุท�งวชิ�ก�รเพือ่คว�มร่วมมอื
ในก�รดำ�เนินง�นด้�นระบบก�รบริห�รจัดก�รคดี
ที่มีประสิทธิภ�พ ณ ศ�ลรัฐธรรมนูญส�ธ�รณรัฐ
เก�หลี และประเทศญี่ปุ ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นท�งด้�นวิช�ก�ร 
ระบบก�รบริห�รจัดก�รคดี และเสริมสร้�งคว�ม
ร่วมมือระหว่�งสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญไทยกับ 
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ศ�ลรัฐธรรมนูญส�ธ�รณรัฐเก�หลี รวมทั้งก�ร
ศึกษ�กระบวนก�รยุติธรรมของประเทศญ่ีปุ ่น 
เพื่อพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นของศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ให้มีคว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กลและเป็นไปในทศิท�ง
เดียวกันกับกลุ่มประเทศอ�เซียน

๒. พัฒนากระบวนการให้มีมาตรฐาน

  สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญได้ดำ�เนินก�ร
จัดทำ�สรุปแผนก�รเตรียมคว�มพร้อมในภ�พรวม
เพื่อมอบหม�ยข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งและเจ้�หน้�ที่
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้�ที่ต�มแผน
กำ�หนดก�รวันออกนั่งพิจ�รณ�คดีที่สำ�คัญของ 
คณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกรณีเกิด
เหตุก�รณ์ไม่สงบในบ้�นเมืองที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยคดีของศ�ลรัฐธรรมนูญ

๓. พัฒนาสมรรถนะและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร

 ๓.๑ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญได้จัดส่ง
ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ท่ีเข้�ฝึกอบรมกบัหน่วยง�น
ภ�ยนอก ได้แก่

 ๑) หลักสูตร “ประก�ศนียบัตรกฎหม�ย
มห�ชน” รุ ่นที่  ๓๗ จำ�นวน ๓ คน จัดโดย 
คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 ๒) หลักสูตร “ประก�ศนียบัตรกฎหม�ย
มห�ชน” รุ ่นที่  ๓๘ จำ�นวน ๓ คน จัดโดย 
คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 ๓) หลักสูตร “ประก�ศนียบัตรธรรม�ภิบ�ล
ของผู้บริห�รระดับกล�ง” รุ่นที่ ๑๖ จำ�นวน ๒ คน 
จัดโดย สถ�บันพระปกเกล้�

 ๔) หลักสูตร “ก�รพัฒน�ก�รเมืองและก�ร
เลอืกต้ังระดับสงู” รุน่ที ่๕ ประจำ�ปี ๒๕๕๖ จำ�นวน 
๑ คน จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตัง้ 

 ๕) หลักสูตร “กฎหม�ยปกครองและวิธี
พิจ�รณ�คดีปกครอง ต�มม�ตรฐ�นที่ ก.ศป. 
รับรอง” รุ่นที่ ๕ จำ�นวน ๒ คน จัดโดย สำ�นักง�น
ศ�ลปกครอง

 ๖) หลักสูตร “นักบริห�รก�รตรวจเงิน
แผ่นดินระดับสูง” รุ่นที่ ๔ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย
สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

 ๗) หลักสูตร “ก�รบริห�รง�นรักษ�คว�ม
ปลอดภัย” รุ ่นที่ ๙๙ จำ�นวน ๒ คน จัดโดย 
สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

 ๘) หลกัสูตร “ก�รบรหิ�รจัดก�รคว�มมัน่คง
แห่งช�ติ (บมช.) ” รุ่นที่ ๖ จำ�นวน ๒ คน จัดโดย
สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

 ๙) หลักสูตร “นักบริห�รยุทธศ�สตร ์
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตระดับสูง 
(นยปส.)” รุ่นที่ ๕ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
แห่งช�ติ

 ๑๐) หลักสูตรก�รอบรมต่�งๆ จัดโดย สำ�นัก
ส่งเสรมิก�รศกึษ� มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์จำ�นวน 
๙ คน

 ๑๑) หลักสูตร “นักบริห�รระดับสูง : ผู้นำ�
ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” ประจำ�ปีงบประม�ณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๘๐ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย 
สำ�นักง�น ก.พ.

 ๑๒) หลักสูตร “รักษ�คว�มปลอดภัยบุคคล
สำ�คัญ” รุ่นที่ ๒๑ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย ศูนย์รักษ�
คว�มปลอดภัย กองบัญช�ก�รกองทัพไทย

 ๑๓) หลักสูตร “กฎหม�ยมห�ชนสำ�หรับ 
ผู้บริห�รระดับสูง (กปส.)” รุ่นที่ ๒ จำ�นวน ๑ คน 
จัดโดย สำ�นักง�นศ�ลปกครอง

 ๑๔) หลักสูตร “ประก�ศนียบัตรชั้นสูงก�ร
เสริมสร้�งสังคมสันติสุข” รุ่นที่ ๕ จำ�นวน ๑ คน 
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จัดโดย สถ�บันพระปกเกล้�

 ๑๕) หลักสูตร “ผู้กำ�กับก�ร” รุ ่นที่ ๙๖ 
จำ�นวน ๑ คน จดัโดย วทิย�ลยัก�รตำ�รวจสำ�นักง�น
ตำ�รวจแห่งช�ติ

 ๑๖) หลักสูตร “ประก�ศนียบัตรบัณฑิต
ท�งกฎหม�ยมห�ชน” ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๗ 
จำ�นวน ๔ คน จัดโดย มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

 ๑๗) หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนสำ�หรับ 
เจ้�หน้�ทีร่ฐั” จำ�นวน ๑ คน จดัโดย กรมคุ้มครองสทิธิ
และเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม

 ๑๘) หลักสูตร “ก�รบริห�รเศรษฐกิจ
ส�ธ�รณะสำ�หรับนักบริห�รระดับสูง” รุ่นที่ ๑๓ 
จำ�นวน ๑ คน จัดโดย สถ�บันพระปกเกล้�

 ๑๙) หลักสูตร “ผู้บริห�รก�รสื่อส�รมวลชน
ระดับกล�ง (บสก.)” รุ่นที่ ๕ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย 
สถ�บันอิศร�

 ๒๐) หลักสูตร “หลักปฏิบัติร�ชก�รท�ง
ปกครองสำ�หรับผู้บริห�ร” จำ�นวน ๒ คน จัดโดย 
สำ�นักง�นศ�ลปกครอง

 ๒๑) หลักสูตร “ประก�ศนียบัตรชั้นสูงก�ร
บริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ยมห�ชน” รุ่นที่ ๑๔ 
จำ�นวน ๑ คน จัดโดย สถ�บันพระปกเกล้�

 ๒๒) หลักสูตร “ก�รบริห�รก�รยุติธรรมท�ง
ปกครองระดับสูง (บยป.)” รุ่นที่ ๖ จำ�นวน ๑ คน
จัดโดย สำ�นักง�นศ�ลปกครอง

 ๒๓) หลักสูตร “ก�รบริห�รจัดก�รคว�ม
ม่ันคงแห่งช�ต ิ(บมช.)” รุน่ที ่๗ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย 
สำ�นักง�นข่�วกรองแห่งช�ติ

 ๒๔) หลักสูตร “นักบริห�รก�รงบประม�ณ
ระดับสูง (นงส.)” รุ่นที่ ๒ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย
สำ�นักงบประม�ณ

 ๒๕) หลักสูตร “นักบริห�รก�รเงินก�รคลัง
ภ�ครัฐระดับสูง (บงส.)” รุ่นท่ี ๒ จำ�นวน ๑ คน  

จัดโดย กรมบัญชีกล�ง

 ๒๖) หลักสูตร “นักบริห�รก�รรักษ�คว�ม
สงบเรยีบร้อยของสงัคมภ�ครฐัร่วมเอกชน (บรอ.)” 
รุ่นที่ ๒ จำ�นวน ๑ คน จัดโดย สำ�นักง�นตำ�รวจ 
แห่งช�ติ

 ๒๗) สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญจัดโครงก�ร
อบรมก�รเพิ่มทักษะผู้นำ�ยุคใหม่ขององค์กรเพื่อ
ก�รเตรียมคว�มพร้อมสู ่ประช�คมอ�เซียนของ 
ผู้บริห�รระดับกล�งและระดับสูงของสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ โดย สถ�บันพัฒน�บุคลิกภ�พ 
จอห์นโรเบิร์ตพ�วเวอร์ (ข้�ร�ชก�รระดับ ๗ - ๑๑)

 ๒๘) ข้�ร�ชก�รด้�นบริห�ร สำ�นักง�น 
ศ�ลรั ฐธรรมนูญ เ ดินท�งไปศึกษ�ดู ง�นณ 
ส�ธ�รณรัฐสงัคมนยิมเวยีดน�ม ต�มโครงก�รอบรม
ข�้ร�ชก�รฯ เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่อ�เซียน 
จำ�นวน ๕๐ คน

 ๒๙)  ข ้ �ร�ชก�รด ้ �นคดี  สำ � นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู เดนิท�งไปศกึษ�ดงู�น ณ ส�ธ�รณรฐั 
สิงคโปร์และส�ธ�รณรัฐม�เลเซีย ต�มโครงก�ร
อบรมท�งวิช�ก�ร หลัก สูตรภ�ษ�อั งกฤษ 
เพื่อก�รสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิผล (Effective 
Communication) และก�รศกึษ�ดงู�นในประเทศ
อ�เซียนจำ�นวน ๕๗ คน

 ๓.๒ ก�รขอรบัก�รจัดสรรทนุก�รศกึษ�ต่อจ�ก
รฐับ�ล ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
จำ�นวน ๑๐ ทนุ ประกอบด้วย

 ๑) ทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทท�งด้�น
นติศิ�สตร์ ส�ข�กฎหม�ยมห�ชน จำ�นวน ๒ ทุน

 ๒) ทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทท�งด้�น
นิตศิ�สตร์ ส�ข�กฎหม�ยระหว่�งประเทศ จำ�นวน 
๒ ทุน

 ๓) ทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทท�งด้�น
รฐัศ�สตร์ ส�ข�ก�รเมอืงก�รปกครอง จำ�นวน ๒ ทนุ

Annual Report
2014

ศาลรัฐธรรมนูญ๕6



ยุทธศาสตร์
ที่ ๒  

 ๔) ทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทท�ง
ด้�นรัฐศ�สตร์ ส�ข�ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ 
จำ�นวน ๒ ทุน

 ๕) ทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท/เอก 
ท�งด้�นเทคโนโลยี/วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ 
จำ�นวน ๒ ทุน

  อนึ่ง สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญได้รับก�ร 
จดัสรรทนุรฐับ�ลจ�กสำ�นกัง�น ก.พ. จำ�นวน ๑ ทนุ 
คือ ทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท/เอก ท�ง
ด้�นเทคโนโลยี/วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมี
ข ้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญผ่�นก�ร 
คดัเลอืกเพือ่ไปศึกษ�ระดับปริญญ�เอก ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น จำ�นวน ๑ ร�ย รวมทั้งสำ�นักง�น ก.พ. ได้
จัดสรรทุนรัฐบ�ลประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๘ 
จำ�นวน ๒ ทุน ประกอบด้วย ทุนก�รศึกษ�ระดับ
ปริญญ�โทท�งด้�นนิติศ�สตร์ ส�ข�กฎหม�ย
มห�ชน และทนุก�รศกึษ�ระดบัปรญิญ�โทท�งด้�น
นิติศ�สตร์ ส�ข�กฎหม�ยระหว่�งประเทศ 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

  เพื่อพัฒน�ช ่องท�งก�รเข ้�ถึงข ้อมูล 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สังคมเกิดคว�มเชื่อมั่นและ
ยอมรบัก�รดำ�เนนิง�นของศ�ลรฐัธรรมนญู ตลอดจน 
ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รของศ�ลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่�งรวดเร็วและสะดวก พัฒน�บุคล�กรด้�น
ก�รประช�สมัพนัธ์และระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ
และกระบวนก�รประช�สัมพันธ์ทีมี่คณุภ�พ ขัน้ตอน
ก�รดำ�เนินง�นมีม�ตรฐ�นชัดเจน โดยให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รพัฒน�กระบวนก�รเข้�ถึงมวลชน 
อย่�งเป็นระบบ ก�รพัฒน�ก�รสร้�งช่องท�งก�ร 

เข้�ถงึข้อมลูศ�ลรฐัธรรมนญู ก�รพฒัน�กระบวนก�ร
ประช�สมัพนัธ์ทีม่คีณุภ�พ และก�รพฒัน�บคุล�กร
ด้�นก�รประช�สัมพันธ ์และระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

๑. การพัฒนากระบวนการเข้าถึง
มวลชนอย่างเป็นระบบ

  ดำ � เ นินก�ร เผยแพร ่ประช�สัมพันธ ์ 
ศ�ลรฐัธรรมนญูและกฎหม�ยรฐัธรรมนญูในรปูแบบ
ต่�งๆ ดังนี้

  ๑ .๑  โคร งก�รสร ้ � งสรรค ์ ค ว �มรู  ้
ศ�ลรัฐธรรมนูญสู ่เย�วชน เพื่อเผยแพร่คว�มรู ้
เกี่ยวกับบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่และภ�รกิจของ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญรวมถึงเสริมสร ้�งทักษะและ
พัฒน�ก�รของเด็ก เย�วชน นักเรียนนักศึกษ�
ให ้มี พัฒน�ก�รด ้�นคว�มคิดและเสริมสร ้�ง
ทัศนคติที่ดี ในก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย
อันมีพระมห�กษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข อีกทั้ง 
ยั ง เป ็นก�ร เสริมสร ้ � งคว�มรู ้ คว�ม เข ้ � ใจ
ในกระบวนก�รยุติธรรมต�มรัฐธรรมนูญและ
กฎหม�ยรัฐธรรมนูญได้อย่�งถูกต้อง เมื่อวันเส�ร์
ที ่ ๑๑ มกร�คม ๒๕๕๗ ณ บริเวณล�นโปรโมชั่น  
ชั้น ๑ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ส�ข�แจ้งวัฒนะ

  ๑.๒ โครงก�รพัฒน�ยุวชนประช�ธิปไตย 
เพื่อให้เด็กและเย�วชนได้รู้จักและเข้�ใจบทบ�ท
อำ�น�จหน้�ที่ของศ�ลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งปลูกฝัง
ให้เด็กและเย�วชนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ
รฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยและคว�มสำ�คญั 
ของก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมี 
พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่�งวันที่ ๙ - 
๑๒  มกร�คม ๒๕๕๗ ณ สำ�นักง�นศ�ลรฐัธรรมนูญ 
ศูนย ์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษ�  
๕ ธันว�คม ๒๕๕๐
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  ๑.๓ ร ่วมจัดนิทรรศก�รกับสำ�นักง�น 
ผูต้รวจก�รแผ่นดนิ เพือ่เผยแพร่ให้คว�มรูก้บัประช�ชน 
เก่ียวกับบทบ�ท อำ�น�จหน้�ท่ีและภ�รกิจของ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญในก�รช่วยเหลือประช�ชน ดังนี้

 ๑) ร่วมจัดนิทรรศก�รโครงก�ร“ผู้ตรวจก�ร
แผ่นดนิร่วมกบัจงัหวดัเคลือ่นทีแ่ละสถ�นปีระช�ชน
สัญจรจังหวัดเชียงร�ย” เม่ือวันที่ ๒๐ มกร�คม 
๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรยีนแม่จนัวิทย�คม อำ�เภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงร�ยโดยมีประช�ชนเข้�ร่วมง�น 
ประม�ณ ๕๐๐ คน

 ๒) ร่วมจัดนิทรรศก�รเร่ือง“ผู ้ตรวจก�ร 
แผ่นดินสัญจร เพื่อมุ่งสร้�งคุณธรรมจริยธรรมใน
สงัคมไทย”ในระหว่�งวันที ่๒๔ – ๒๕ เมษ�ยน ๒๕๕๗  
ณ ห้องคอนเวนช่ัน โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์ กรงุเทพฯ
โดยมีประช�ชนเข้�ร่วมง�น ประม�ณ ๕๐๐ คน

 ๓) รว่มจดันทิรรศก�รโครงก�ร “ผูต้รวจก�ร
แผ่นดนิร่วมกบัจงัหวดัเคลือ่นทีแ่ละสถ�นปีระช�ชน
สัญจรจังหวัดชลบุรี” เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภ�คม 
๒๕๕๗ ณ โรงเรยีนบ้�นเก�ะไม้แหลม ตำ�บลม�บไผ่ 
อำ�เภอบ้�นบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีประช�ชนเข้� 
ร่วมง�น ประม�ณ ๕๐๐ คน

  ๑.๔ ก�รรับรองก�รเข้�ศึกษ�ดูง�นของ
นักศึกษ�และประช�ชน

 ๑) คณะนักศึกษ�คณะมนุษยศ�สตร์
และสงัคมศ�สตร์ ส�ข�วชิ�นติศิ�สตร์ มห�วิทย�ลยั
ร�ชภัฏพิบูลสงคร�ม จำ�นวน ๘๐ คน เข้�ศึกษ� 
ดูง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันอังค�รที่  ๒๘  
มกร�คม ๒๕๕๗ ณ ห้องออกนั่งพิจ�รณ�คดี ชั้น ๓ 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๒) คณะนักศึกษ�วิทย�ลัยก�รเมือง
ก�รปกครอง มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม จำ�นวน ๒๖ คน  
เข้�ศึกษ�ดูง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ 
กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องออกนั่งพิจ�รณ�คดี  
ชั้น ๓ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๓ )  คณะยุ วชนประช�ธิ ป ไตย 
สำ�นักง�นเลข�ธกิ�รสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร จำ�นวน ๒ รุน่ 
รุ ่นละ ๖๐ คน เข้�ศึกษ�ดูง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ  
รุ่นที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ มีน�คม  ๒๕๕๗ และ 
รุน่ที ่๒ เมือ่วนัศกุร์ที ่๔ เมษ�ยน ๒๕๕๗ ณ ห้องออก
นั่งพิจ�รณ�คดี ชั้น ๓ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๔) คณะนิติกร ผู้เข้�รับก�รอบรม
หลักสูตรก�รพัฒน�ข ้�ร�ชก�รรัฐสภ�ส�มัญ 
สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร จำ�นวน ๘๑ คน 
เข้�ศึกษ�ดูง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันจันทร์ที ่
๒ มิถุน�ยน ๒๕๕๗ ณ ห้องออกน่ังพิจ�รณ�คด ี
ชั้น ๓ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๕) คณะนักศึกษ�ฝึกง�น บริษัท
กฎหม�ย HNP จำ�นวน ๑๕ คน เข้�ศึกษ�ดูง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู เมือ่วนัจนัทร์ที ่๓๐ มถินุ�ยน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๖) คณะนักศึกษ� หลักสูตรประจำ� 
ชุดที่ ๕๙ วิทย�ลัยกองทัพบก จำ�นวน ๑๓๒ คน  
เข้�ศึกษ�ดูง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ ณ ห้องออกนั่งพิจ�รณ�คดี 
ชั้น ๓ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๗) คณะนักศึกษ� คณะนิติศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี จำ�นวน ๒๐ คน 
เข้�ศึกษ�ดูง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ สิงห�คม ๒๕๕๗ ณ ห้องออกนั่งพิจ�รณ�คดี 
ชั้น ๓สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๘ )  คณะนั กศึ กษ�แลก เปลี่ ยน 
ช�วต่�งช�ติ คณ�จ�รย์ และเจ้�หน้�ที่สถ�บัน 
เอเชียอ�คเนย์ศึกษ� (Institute of South East 
Asian Affair : ISEAA) จำ�นวน ๕๐ คน เข้�ศึกษ� 
ดงู�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เมือ่วนัพธุที ่๑๙ พฤศจกิ�ยน 
๒๕๕๗ ณ ห้องออกน่ังพจิ�รณ�คด ีชัน้ ๓ สำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ
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๒. พัฒนาการสร้างช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ

 สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได ้ดำ � เ นิน
ก�รจัดทำ�เว็บไซต์ของหน่วยง�น เพื่อเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ข้อมูล ข่�วส�ร คำ�วินิจฉัยของ
คณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ และเป็นช่องท�งให้
ประช�ชนได้ติดต�มผลก�รพิจ�รณ�คดี รวมทั้ง 
คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ ในปี ๒๕๕๗ โดย
ได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงเว็บไซต์ศ�ลรัฐธรรมนูญและ
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ และยังอำ�นวยคว�ม 
สะดวกแก่ผูดู้แลข้อมลูในก�รนำ�ข้อมลูเพือ่เข้�เผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร คำ�วินิจฉัยคดีของคณะ
ตุล�ก�รรัฐธรรมนูญ และเป็นช่องท�งให้ประช�ชน
ได้ติดต�มผลก�รพิจ�รณ�ของหน่วยง�นได้สะดวก
รวดเร็วข้ึน รวมทั้งเพิ่มเนื้อห�ให้สมบูรณ์ม�กขึ้น
โดยเพิ่มเนื้อห�บทคว�มด้�นกฎหม�ย ง�นวิจัย
ด้�นรัฐธรรมนูญ และกฎหม�ยรัฐธรรมนูญของ 
ต่�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศในกลุ่มอ�เซียน 
โดยส�ม�รถติดต�มข้อมูลข่�วส�รผ่�นท�งเว็บไซต์
ของศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
www.constitutionalcourt.or.th  

 นอกจ�กนีส้ำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู ได้มกี�ร
เพ่ิมช่องท�งให้กบัประช�ชนในก�รตดิต่อสือ่ส�รกับ
ศ�ลรฐัธรรมนญู ผ่�น Social Network ท�ง Facebook 
ของศ�ลรฐัธรรมนญู โดยนำ�ม�พฒัน�ง�นด้�นก�รเผยแพร่
ผลก�รพจิ�รณ�คด ี คำ�วินจิฉยัของศ�ลรฐัธรรมนูญ 
ข้อมูลด้�นกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหม�ย 
ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมของศ�ลรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี 
ประช�ชนส�ม�รถถ�ม-ตอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหม�ยรฐัธรรมนญู หรอืเสนอแนะคว�มคดิเหน็ต่�งๆ 
หรือติดต�มคว�มเคล่ือนไหวของศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ได้ท�ง Facebook ของศ�ลรัฐธรรมนูญ ได้ที่  
www.facebook.com/constitutionalcourt.thai

๓.   การพัฒนากระบวนการประชาสมัพันธ์
ที่มีคุณภาพ

  ๓.๑ ดำ�เนินก�รจัดสัมมน�เผยแพร่คว�มรู้
อำ�น�จหน้�ทีข่องศ�ลรัฐธรรมนญูแก่ประช�ชน ดงันี้

 ๑) สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญร่วม
จัดนิทรรศก�ร ในง�น ม.อ. วิช�ก�ร ของคณะ
นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ต�มข้อ
ตกลงคว�มร่วมมือกันท�งวิช�ก�รและเผยแพร่
คว�มรู้เกี่ยวกับบทบ�ท อำ�น�จหน้�ที่และภ�รกิจ
ของศ�ลรฐัธรรมนญูให้กบัประช�ชนทัว่ไป เมือ่วนัที่ 
๑๔ – ๑๕ สิงห�คม ๒๕๕๗

 ๒) สำ�นักง�นศ�ลรฐัธรรมนูญร่วมมอื
ในก�รจัดนิทรรศก�ร ณ มห�วิทย�ลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ให้คว�มรู ้
กบัประช�ชนเกีย่วกบับทบ�ท อำ�น�จหน้�ทีแ่ละภ�รกจิ 
ของศ�ลรัฐธรรมนูญ ในง�นสัปด�ห์วันรพี’๕๗  
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๙ สิงห�คม ๒๕๕๗

  ๓.๒ ดำ�เนินก�รจัดพิมพ์เอกส�ร หนังสือ 
เพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ ดังนี้

 ๑) จัดพิมพ์จดหม�ยข่�วสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ  ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เล่มที่ ๙๓  
เดือนมกร�คม – กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗

 ๒) จัดพิมพ์จดหม�ยข่�วสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๙๔  
เดือนมีน�คม - เมษ�ยน ๒๕๕๗

 ๓) จัดพิมพ์จดหม�ยข่�วสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๙๕  
เดือนพฤษภ�คม – มิถุน�ยน ๒๕๕๗

 ๔) จัดพิมพ์จดหม�ยข่�วสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๙๖  
เดือนกรกฎ�คม – สิงห�คม ๒๕๕๗
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ยุทธศาสตร์
ที่ ๓  

 ๕) จัดพิมพ์จดหม�ยข่�วสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เล่มที่ ๙๗  
เดือนกันย�ยน – ตุล�คม ๒๕๕๗

 ๖) จัดพิมพ์จดหม�ยข่�วสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ เล่มที่ ๙๘  
เดือนพฤศจิก�ยน – ธันว�คม ๒๕๕๗

 ๗) จัดพิมพ์ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๕ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม

๔. พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

  โครงก�รอบรมเชิงปฏิบตักิ�ร “ก�รถ่�ยภ�พ
เพื่อประช�สัมพันธ์องค์กร” เพื่อเป็นก�รพัฒน�
บุคล�กรของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญให้ได้รับ
คว�มรู ้และทักษะด้�นก�รถ่�ยภ�พนิ่งและภ�พ
เคลือ่นไหวอนัจะเป็นสือ่ทีส่�ม�รถถ่�ยทอดคว�มหม�ย
และวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินโครงก�รหรือ
กิจกรรมต่�งๆ ของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เพื่อ
ก่อให้เกิดภ�พลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ระหว่�งวันที่  
๒๕ – ๒๖ สิงห�คม ๒๕๕๗ และระหว่�งวันที่ ๑๕ 
– ๑๖ กันย�ยน ๒๕๕๗

การส่งเสริมเครือข่ายด้าน
การพัฒนาประชาธิปไตย

  เพือ่พฒัน�กระบวนก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ท่ีดี 
ส่งเสริมและเสริมสร้�งก�รอ�ส�พิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
และพนัธมติรจ�กองค์กรทัง้ในและต่�งประเทศ รวมถงึ
เครือข่�ยต่�งๆ อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รจัดก�ร
ฐ�นข้อมูลสม�ชิกอย่�งเป็นระบบ เพ่ือให้มเีครอืข่�ย
สนบัสนนุกจิก�รของศ�ลรฐัธรรมนญูอย่�งกว้�งขว�ง
โดยเน้นก�รส่งเสรมิกจิก�รอ�ส�พทิกัษ์รฐัธรรมนูญ 
ก�รเสรมิสร้�งพนัธมติรจ�กองค์กรต่�งๆ ก�รพฒัน�
เครอืข่�ยและสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเครือข่�ย 

ก�รพัฒน�เครือข่�ยโดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และพัฒน�บุคล�กรด้�นเครือข่�ย 

๑. เสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ

 ก�รส่งเสริมเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�ง
องค์กรทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชน โดยก�รเสรมิสร้�ง
คว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุดองค์กร (Library 
Connectivity) สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญจัดให้มี 
โครงก�รคว�มร่วมมอืระหว่�งห้องสมดุองค์กรหน่วยง�น
ด้�นกฎหม�ย หน่วยง�นด้�นยุติธรรมและอบรม
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และ
ระบบหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่แลกเปลีย่นคว�มรู้
และคว�มคดิเห็นในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ห้องสมุด 
และสร้�งภ�คเครือข่�ยระหว่�งห้องสมุดองค์กร 
หน่วยง�นด้�นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม 
ให้มปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้ โดยมหีน่วยง�นเข้�ร่วม
โครงก�ร ประกอบด้วย สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ� 
ผูแ้ทนร�ษฎร สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รวฒุสิภ� สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก� สำ�นักง�นศ�ลปกครอง 
สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด 
สถ�บันพระปกเกล้� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร
เลอืกตัง้ และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชน

๒. พฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
เครือข่าย

  ดำ�เนินก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์คว�มรู้
เก่ียวกับศ�ลรัฐธรรมนูญและกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ
และเพื่อเป็นก�รสร้�งเครือข่�ยด้�นก�รพัฒน�
ประช�ธปิไตยอย่�งต่อเนือ่ง ตลอดจนก�รเสรมิสร้�ง
คว�มรู ้ เ ก่ียวกับหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมและ 
ก�รปกครองระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษัตรย์ิ
ทรงเป็นประมุขให้แก่ นักเรียน นักศึกษ� และ
ประช�ชนโดยทั่วไป
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๓. พัฒนาบุคลากรด้านเครือข่าย

  สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ โดยกลุ่มง�น
วิทย�ลัยรัฐธรรมนูญ สถ�บันรัฐธรรมนูญศึกษ�
ได้ดำ�เนินก�รจัดโครงก�รอบรมหลักสูตร “หลัก
นิติธรรมเพื่อประช�ธิปไตย” (นธป.) รุ ่นที่ ๒ 
ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๗ ได้รับก�รตอบรับ 
จ�กผูท้รงคณุวฒิุหล�ยภ�คส่วนในสังคมเป็นอย่�งด ี 
เพร�ะมีจุดเด่นในกระบวนก�รแลกเปล่ียนเรียนรู ้
เชิงสร้�งสรรค์ และเนื้อห�วิช�ก�รฝึกอบรมที่มี
องค์คว�มรู้จ�กหล�กหล�ยส�ข�อย่�งครอบคลุม 
ทั้งด้�นสังคม ก�รเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน 
และด้�นอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจ�กวิทย�กรทั้งจ�ก
ภ�ควิช�ก�ร ร�ชก�ร องค์กรอิสระ องค์กรพัฒน�
เอกชนที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร และอื่นๆ ที่ได้รับ
ก�รยอมรับจ�กสังคมในระดับประเทศและส�กล 
ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินโครงก�รทำ�ให้เกิดก�ร
พัฒน� และต่อยอดกระบวนก�รเรียนรู้ของผู้เข้�
รับก�รฝึกอบรม สังเคร�ะห์ออกม�เป็นผลง�น
วิช�ก�รที่ทรงคุณค่� มีข้อวิพ�กษ์และเสนอแนะ
ต่อสังคม ก�รเมือง เศรษฐกิจ และด้�นอื่นๆ ที่เป็น 
คุณประโยชน์ในก�รพัฒน�ทุกส่วนในสังคมต่อไป

  ทั้งนี้  โครงก�รอบรมหลักสูตร “หลัก
นติธิรรมเพือ่ประช�ธิปไตย” (นธป.) รุน่ที ่๒ ประจำ�
ปีงบประม�ณ ๒๕๕๗ มีผู้เข้�อบรมจำ�นวนทั้งสิ้น 
๕๒ คน ระยะเวล�ในก�รอบรม จำ�นวน ๙ เดือนโดย
เน้นก�รบรรย�ย/ก�รอภิปร�ย โดยวิทย�กรผู้ทรง
คุณวุฒิของศ�ลรัฐธรรมนูญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�ก
ภ�ยนอก ณ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ก�รปฏิบัติ
และก�รศกึษ�ดูง�นทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ 
ผู ้เข้�ร่วมอบรมมีกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมในก�ร
ช่วยเหลือสังคม โดยได้จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ อำ�เภอพ�น จังหวัด
เชียงร�ย เม่ือเดือนพฤษภ�คม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้รับ

ก�รสนับสนุนงบประม�ณ จ�กผูเ้ข้�อบรมหลักสตูร 
“หลักนิติธรรมเพื่อประช�ธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๒

การสร้างบรรทัดฐานการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย

  เพ่ือให้ศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นหลักนิติรัฐ 
และนิ ติธรรมในระบอบประช�ธิปไตยอันมี 
พระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ พฒัน�กระบวนก�ร
วินิจฉัยคดีและวิธีพิจ�รณ�คดีให้เป็นไปต�มระบบ
ส�กลให้สังคมยอมรับและพึงพอใจในบรรทัดฐ�น
คำ�วินิจฉัย ส่งเสริมเผยแพร่และสร้�งคว�มเข้�ใจ 
คำ�วนิิจฉยัและผลง�นท�งวชิ�ก�ร โดยเน้นก�รพฒัน� 
กระบวนก�รก�รวินิจฉัยคดีและผลง�นวิช�ก�ร 
ก�รส ่ง เสริมเผยแพร ่และสร ้�งคว�มเข ้�ใจ 
คำ�วินิจฉัยและผลง�นท�งวิช�ก�ร ก�รเสริมสร้�ง 
ช่องท�งก�รสือ่ส�รสองท�ง ก�รพฒัน�วธิพีจิ�รณ�คดี 
ให้เป็นไปต�มระบบส�กล ก�รพัฒน�กระบวนก�ร
วิจัย ตลอดจนก�รพัฒน�สมรรถนะบุคล�กร 
ด้�นวิช�ก�รรัฐธรรมนูญ

๑. พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและ 
ผลงานวิชาการ

  ๑ .๑  โ ค ร ง ก � รสั ม มน� เพื่ อ พัฒน�
กระบวนก�รวินิจฉัยคดีและยกระดับม�ตรฐ�นก�ร
พิจ�รณ�คดีสู ่ระดับส�กล ประจำ�ปีงบประม�ณ 
๒๕๕๗ ระหว่�งวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ 
ณ เดอะ ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สป� จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

  ๑.๒ โครงก�รสัมมน�เพื่อพัฒน�ม�ตรฐ�น
ง�นคดีรัฐธรรมนูญ ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๘ 
ระหว่�งวนัที ่๒๒ – ๒๔ ธนัว�คม ๒๕๕๗ ณ ร�ย�บรุี 
รีสอร์ท อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดก�ญจนบุรี

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔  

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand 6๑

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗



๒. ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
คำาวินิจฉัยและผลงานวิชาการ

  ๒.๑ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญให้บริก�ร
เผยแพร่คำ�วนิจิฉยัและผลง�นท�งวชิ�ก�ร ท�งเว็บไซต์ 
www.constitutioncourt.or.th

  ๒ .๒ จั ดพิมพ ์ เอกส�ร เพื่ อ เผยแพร ่
ประช�สัมพันธ์องค์คว�มรู ้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ และกฎหม�ยมห�ชนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่

 ๑) หนังสือร�ยง�นก�รศึกษ�วิจัย 
เรื่อง “สถ�นะและบทบ�ทของศ�ลรัฐธรรมนูญ
ไทยภ�ยใต้กรอบทิศท�งก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐” โดย 
ศ�สตร�จ�รย์ ดร. นันทวัฒน์ บรม�นันท์ จำ�นวน 
๕๐๐ เล่ม

 ๒) หนังสือ “รวมบทคว�มท�ง
วชิ�ก�ร ชดุที ่๑๒ : ศ�ลรฐัธรรมนญูกบัก�รคุม้ครอง
สิทธิเสรีภ�พของประช�ชนภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ” 
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 ๓) หนังสือ รวมบทคว�มกฎหม�ย
มห�ชน จ�กเว็บไซต์ www.Pub-law.net เล่มที ่๑๒ 
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 ๔) ว�รส�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ 
เล่มที่ ๔๖ เดือนมกร�คม – เดือนเมษ�ยน ๒๕๕๗ 
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 ๕) ว�รส�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ 
เล่มที ่๔๗ เดอืนพฤษภ�คม – เดอืนสงิห�คม ๒๕๕๗ 
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 ๖) ว�รส�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ 
เล่มที่ ๔๘ เดือนกันย�ยน – เดือนธันว�คม ๒๕๕๗ 
จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๓. เสรมิสร้างช่องทางการสือ่สารสองทาง

  สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได้จัดให้มีก�ร
ติดต่อสื่อส�รกับประช�ชนโดยผ่�นท�งโซเชียล
เน็ตเวิร์ค Facebook ซึ่งประช�ชนส�ม�รถเข้�ม�
ติดต�มข่�วส�ร ผลง�น ตลอดจนแสดงคว�มคิด
เห็นต่อก�รดำ�เนินง�นของศ�ลรัฐธรรมนูญได้ ท�ง 
www.facebook.com/constitutionalcourt.thai

๔. พัฒนาวิธีพิจารณาคดีให้เป็นไปตาม
ระบบสากล

  สำ�นักง�นศ�ลรฐัธรรมนูญได้จัดก�รประชุม
ท�งวิช�ก�รเพื่อคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นระบบก�รบริห�รจัดก�รคดีที่มีประสิทธิภ�พ 
ณ ศ�ลรฐัธรรมนญูส�ธ�รณรฐัเก�หล ีและประเทศญีปุ่น่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น
ท�งด้�นวิช�ก�ร ระบบก�รบริห�รจัดก�รคดี และ 
เสริมสร ้ �งคว�มร ่วมมือระหว ่�งสำ �นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนูญกับศ�ลรฐัธรรมนูญส�ธ�รณรฐัเก�หลี  
รวมทั้งศึกษ�กระบวนก�รยุติธรรมของประเทศ
ญีปุ่น่ เพือ่พฒัน�ก�รดำ�เนนิง�นของศ�ลรฐัธรรมนูญ
ให้มคีว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล และเป็นไปในทศิท�ง
เดียวกับกลุ่มประเทศอ�เซียน

๕. พัฒนากระบวนการวิจัย

  ๕.๑ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญได้ดำ�เนิน
ก�รโครงก�รศึกษ�วิจัย โดยจัดจ้�งผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รศึกษ�วิจัยและได้ดำ�เนินก�ร 
แล้วเสร็จ จำ�นวน ๔ โครงก�ร ดังนี้

 ๑) “เสรีภ�พในก�รชุมนุมโดยสงบ
และปร�ศจ�กอ�วุธต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย” 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒน�กฎหม�ย คณะนิติศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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 ๒ )  “สถ�นะและบทบ�ทของ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญไทยภ�ยใต้กรอบทิศท�งก�รแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 
๒๕๕๐” โดยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นนัทวัฒน์ บรม�นนัท์ 
คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ๓) “รูปแบบและลักษณะก�รให้
เหตุผลคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ” โดย
ศูนย์วิจัยกฎหม�ยและก�รพัฒน� คณะนิติศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ๔) “รัฐธรรมนูญกับก�รรับรองและ
คุ ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อม” โดย  
ดร. ปวรศิร เลศิธรรมเทวี คณะนติิศ�สตร์ปรดีี พนมยงค์ 
มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ๕.๒ ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รศึกษ�วิจัย 
ที่อยู ่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ตรวจรับ จำ�นวน ๔ 
โครงก�ร ดังนี้

 ๑) “ก�รยุบพรรคก�รเมืองโดย
องค์กรวินิจฉัยคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” โดย 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ปริญญ� เทว�นฤมิตรกุล 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 ๒) “ก�รปฏิบัติหน้�ที่ขององค์กร
ภ�ครัฐต�มหลักนิติธรรมภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐” โดย  
ดร.สรุพล ศรวีทิย� คณะนติิศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยรงัสติ

 ๓) “หลักคว�มได้สัดส ่วนในก�ร
ตรวจสอบเขตอำ�น�จรัฐต�มม�ตร� ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 
๒๕๕๐” โดย ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร สถ�บันบัณฑิต
พัฒนบริห�รศ�สตร์

 ๔)  “ศ�ลรัฐธรรมนูญกับก�รตรวจ
สอบคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญในก�รใช้อำ�น�จ
ของฝ่�ยนิติบัญญัติและฝ่�ยบริห�ร ในก�รกำ�หนด 

งบประม�ณร�ยจ่�ยและก�รออกพระร�ชกำ�หนด
เก่ียวกับก�รเงิน” โดย ศูนย์วิจัยกฎหม�ยและก�ร
พฒัน� คณะนิติศ�สตร์ปรดี ีพนมยงค์ มห�วทิย�ลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์

  ๕.๓ ก�รกำ�หนดประเด็นในก�รวิจัยที่มี 
คว�มเกีย่วข้องกับรฐัธรรมนญู เพือ่พฒัน�องค์คว�มรู ้
ด้�นรฐัธรรมนูญ นำ�ไปสูก่�รดำ�เนินง�นโครงก�รศกึษ� 
วจิยัของสำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู ในปีงบประม�ณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จำ�นวน ๔ เรือ่ง ได้แก่

 ๑) เรื่อง “เสรีภ�พในก�รรวมกลุ่ม
ของข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ”

 ๒) เรื่อง “ก�รบังคับใช้กฎหม�ยให้
เป็นไปต�มแนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐ : ศึกษ�
เปรียบเทียบกับต่�งประเทศ”

 ๓) เรื่อง “องค์กรวินิจฉัยคว�มชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษ�เปรียบเทียบในกลุ ่ม
ประเทศอ�เซียน”

 ๔) เรือ่ง “ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจและคว�มเชื่อมั่นของประช�ชนเกี่ยวกับ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ”

๖. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด ้าน
วิชาการรัฐธรรมนูญ

 ๖.๑ กลุ ่มง�นผู ้เชี่ยวช�ญ ได้ดำ�เนินก�ร
โครงก�ร ก�รประชุมท�งวิช�ก�รเพื่อคว�มร่วมมือ
ในก�รดำ�เนินง�นด้�นระบบก�รบริห�รจัดก�รคดี
ที่มีประสิทธิภ�พ ระหว่�งวันที่ ๑๒ – ๑๙ สิงห�คม 
๒๕๕๗ ณ ศ�ลรัฐธรรมนูญส�ธ�รณรัฐเก�หลี 
(เก�หลีใต้) และประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 
(๑) เพื่อพบปะห�รือพูดคุยและแลกเปล่ียนคว�ม
คดิเหน็ท�งวิช�ก�ร ประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินง�น
ด้�นระบบก�รบรหิ�รจัดก�รง�นคด ีและระบบก�ร
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บริห�รง�น ในก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�ง
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
กับศ�ลรัฐธรรมนูญส�ธ�รณรัฐเก�หลี (เก�หลีใต้) 
(๒) เพื่อนำ�ไปขย�ยผลก�รศึกษ�ค้นคว้�และ
แสวงห�รูปแบบและแนวคว�มคดิทีเ่ก่ียวข้องกบัง�น
ของศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
และ (๓) เพื่อศึกษ�กระบวนก�รด้�นคว�มยุติธรรม
ของประเทศญี่ปุ่น

  จ�กผลก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล ่�ว 
มีผู้เข้�ร่วมโครงก�ร จำ�นวน ๑๕ คน ซึ่งผู้เข้�ร่วม 
โครงก�รได้รับฟังข้อคิดเห็นจ�กก�รพบปะพูดคุย 
โดยก�รเสนอคว�มคิดเห็นท�งวิช�ก�รและก�ร
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ของข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย และ 
เจ้�หน้�ทีข่องส�ธ�รณรฐัเก�หลี (เก�หลีใต้) เจ้�หน้�ที่
ของประเทศญี่ปุ่น อันเป็นก�รเพิ่มสมรรถนะของ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญในอน�คต 
และส�ม�รถเพิ่มพูนองค์คว�มรู้ใหม่ ทั้งท�งด้�น
วิช�ก�รและด้�นก�รบริห�รและส�ม�รถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในง�นศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญได้และยังเป็นประโยชน์ต่อก�ร 
พัฒน�ภ�คีคว�มร ่วมมือระหว ่�งสำ� นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทยกบัเจ้�หน้�ที่  
ศ�ลรัฐธรรมนูญส�ธ�รณรัฐเก�หลี (เก�หลีใต้)  
ต่อไปในอน�คต

  ๖.๒ ก�รจดัให้มโีครงก�รสมัมน�ข้�ร�ชก�ร 
ลกูจ้�งและคณะผูส้นบัสนนุก�รปฏบิตังิ�นของคณะ
ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ประจำ�ปีงบประม�ณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นก�รพฒัน�ศกัยภ�พในก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันเป็นทีม และก�รเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีใน
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ รวม ๓ ครั้ง

  ๖.๓ ก�รจัดอบรมพัฒน�คว�มรู้ด้�นง�น
พระร�ชพิธี รัฐพิธี และพิธีก�ร โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะผู ้สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของคณะ
ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญและข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น
ศ�ลรฐัธรรมนูญมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในง�นพระร�ชพธิี  
รัฐพิธี และพิธีก�รได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม 
เช่น ข้อควรปฏิบัติในก�รเข้�เฝ้�ฯ ก�รประดับ 
เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ ก�รขอพระร�ชท�น  
นำ้�หลวงอ�บศพ และก�รขอพระร�ชท�นเพลิงศพ 
เป็นต้น

  ๖.๔ โครงก�รอบรมวิช�ก�รหลักสูตร  
ภ�ษ�อังกฤษเพือ่ก�รสือ่ส�รอย่�งมีประสิทธิผลและ 
ศกึษ�ดงู�นในประเทศอ�เซียน ณ ส�ธ�รณรฐัสงิคโปร์ 
และสหพันธรัฐม�เลเซีย รุ่นที่ ๑ ระหว่�งวันที่ ๒๔ 
– ๒๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่�งวันที่ 
๒๒ – ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๗

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย

  เพื่อพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และกระบวนก�รบริห�รข้อมูลศ�ลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนปรบัปรงุและพฒัน�ขัน้ตอนก�รปฏิบัตงิ�น 
เพื่อให้ระบบจัดก�รฐ�นข้อมูลและก�รจัดคว�มรู้
กิจก�รศ�ลรัฐธรรมนูญมีคว�มน่�เชื่อถือสูง ข้อมูล
มีคว�มถูกต้องรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ส�ม�รถรองรับภ�รกิจของศ�ลรัฐธรรมนูญได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พและเหม�ะสม ให้คว�มสำ�คัญก�ร
พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รพัฒน�
กระบวนก�รบริก�รข้อมูลศ�ลรัฐธรรมนูญ ก�ร
ปรับปรุงและพัฒน�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น และ
ก�รพฒัน�ระบบก�รจดัทำ�แผนและขบัเคลือ่นแผน
แม่บท โดยนำ�ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศทีท่นัสมยั
เข้�ม�สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของคณะตุล�ก�ร
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ศ�ลรฐัธรรมนญู ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ทีส่ำ�นกัง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได ้ดำ � เ นิน
ก�รจัดทำ�เว็บไซต์ของหน่วยง�น เพื่อเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ข้อมูล ข่�วส�ร คำ�วินิจฉัยของคณะ
ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ  และเป็นช่องท�งให ้
ประช�ชนได้ติดต�มผลก�รพิจ�รณ�คดี รวมทั้ง 
คำ�วนิจิฉยัของศ�ลรฐัธรรมนญู ซึง่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ดำ�เนินง�นด้�นพัฒน�กระบวนก�รบริก�รข้อมูล
ของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 ๑.๑ ปรับปรุงเว็บไซต์ศ�ลรัฐธรรมนูญและ
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ โดยก�รพัฒน�และ
ปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ดึงดูดคว�มสนใจ 
ไม่จำ�เจหรือเกิดคว�มเบื่อหน่�ยและเป็นปัจจุบัน
ม�กขึ้น และยังอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ดูแลข้อมูล
ในก�รนำ�ข้อมูลเพื่อเข้�เผยแพร่ ประช�สัมพันธ์
ข่�วส�ร คำ�วินจิฉยัคดขีองคณะตลุ�ก�รรฐัธรรมนูญ 
และเป็นช่องท�งให้ประช�ชนได้ติดต�มผลก�ร
พจิ�รณ�ของหน่วยง�นได้สะดวกรวดเรว็ขึน้ รวมทัง้ 
เพิ่มเนื้อห�ให้สมบูรณ์ม�กขึ้น โดยเพิ่มเนื้อห�
บทคว�มด้�นกฎหม�ย ง�นวิจัยด้�นรัฐธรรมนูญ
และกฎหม�ยรัฐธรรมนูญของต่�งประเทศ โดย
เฉพ�ะประเทศในกลุ่มอ�เซยีน โดยส�ม�รถตดิต�ม
ข้อมูลข่�วส�รผ่�นท�งเว็บไซต์ศ�ลรัฐธรรมนูญ 
www.constitutionalcourt.or.th และเว็บไซต์
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ http://office.consti-
tutionalcourt.or.th

 ๑.๒ ด้�นระบบเครือข่�ยไร้ส�ย (Wifi) 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ�เนินก�รเพิ่มจุดติด
ตั้งระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์แบบไร้ส�ย (Wifi) 
ภ�ยในอ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ  

ให้มีสัญญ�ณครอบคลุมพื้นที่ โดยจัดห�อุปกรณ์
เครอืข่�ยไร้ส�ยพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรม
ลขิสทิธิส์ำ�หรบับรหิ�รจัดก�รระบบเครอืข่�ยไร้ส�ย 
ติดตั้งภ�ยในสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เพื่อรองรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet, IPAD และโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (Smartphone) แบบต่�งๆ ให้ส�ม�รถ 
เข ้ �ถึ งและใช ้ ง�นเครือข ่ �ยของสำ �นักง�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญได้อย่�งทั่วถึงและมีประสิทธิภ�พ 
อย่�งสมำ�่เสมอ ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
ผูใ้ช้ระบบและรองรบัก�รปฏบิตังิ�นของคณะตลุ�ก�ร
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่ 
ของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ นักศึกษ�หลักสูตร
นิติธรรมเพื่อประช�ธิปไตยและสื่อมวลชน รวมทั้ง
บุคคลภ�ยนอกผู้เข้�ม�ติดต่อร�ชก�รกับสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ

 ๑.๓ สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ�เนิน
ก�รใช้เครือข่�ยอินเทอร์เน็ตในก�รสืบค้นข้อมูล 
รับ - ส่ง จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อประกอบ
ก�รพิจ�รณ�คดีและสืบค้นข้อมูลด้�นกฎหม�ย 
และก�รเชื่อมโยงประส�นง�นกับองค์กรภ�ยนอก
โดยนำ�ม�ใช้ ณ ที่ทำ�ก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วยอ�ค�รบ้�นเจ้�พระย�รัตน�ธิเบศร์ 
ถนนจักรเพชร ในคว�มเร็วก�รรับ – ส่ง ข้อมูล 
๒๐ MBps และศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษ�ฯ อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในคว�มเร็วก�ร
รับ-ส่ง ข้อมูล ๘๐ MBps ซึ่งเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต
มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติง�นของคณะตุล�ก�ร
ศ�ลรัฐธรรมนูญ และรองรับก�รปฏิบัติง�นของ 
ข ้ �ร�ชก�รและบุคล�กรภ�ยในสำ � นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่อำ�นวยคว�ม 
สะดวกในก�รสืบค้นข้อกฎหม�ยประกอบก�ร
พิจ�รณ�คดีของคณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญและ
เจ้�หน้�ที ่และเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รรบั - ส่ง  
เอกส�รอิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งองค์กรในประเทศ
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และต่�งประเทศ ในรปูแบบจดหม�ยอเิลก็ทรอนิกส์ 
รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ข้อมูลคำ�วินิจฉัย
และข่�วส�รต่�งๆ ขององค์กร

 ๑.๔ สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู ได้ดำ�เนินก�ร
จดัห�และติดต้ังเครอืข่�ยคอมพวิเตอร์ พร้อมจัดห� 
เครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่�ยและลูกข่�ย อปุกรณ์เครอืข่�ย 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ ห้องประชมุสำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู จำ�นวน 
๙ ห้อง ระบบประชุมท�งไกล ห้องออกนัง่พจิ�รณ�คดี  
ระบบกระจ�ยสัญญ�ณโทรศพัท์ ระบบเสยีงต�มส�ย 
ประช�สัมพันธ์ และระบบถ่�ยทอดสัญญ�ณภ�พ
และเสียง เพ่ือรองรับและสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น 
ของคณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ข้�ร�ชก�ร 
ศ�ลรฐัธรรมนญูและคณะบคุคลทีเ่ข้�ม�ศกึษ�ดงู�น

๒. พฒันากระบวนการบรกิารข้อมูลของ
สำานักงานศาลรฐัธรรมนูญ

 สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ จัดทำ�เว็บไซต ์
ห้องสมดุศ�ลรัฐธรรมนูญ ซึ่งส�ม�รถเยี่ยมชมและ
สบืค้นได้ที ่http://library.constitutionalcourt.or.th

 นอกจ�กนี้  สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
จัดให้มีโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุด
องค์กรหน่วยง�นด้�นกฎหม�ย หน่วยง�นด้�น
ยุติธรรมและอบรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Library) และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนคว�มรู้และคว�มคิดเห็นในก�รดำ�เนิน
ง�นพัฒน�ห้องสมุด และสร้�งภ�คเครือข่�ย
ระหว่�งห้องสมุดองค์กร หน่วยง�นด้�นกฎหม�ย
และกระบวนก�รยุติธรรม ให้มีประสิทธิภ�พ 
ม�กยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยง�นเข ้�ร ่วมโครงก�ร 
ประกอบด้วย สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทน
ร�ษฎร สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก� สำ�นักง�นศ�ลปกครอง 
สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด 
สถ�บันพระปกเกล้� สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รเลือกต้ัง และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิ
มนุษยชน

๓.  พฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญได้ขอรับก�ร
ก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�ต่อจ�กรัฐบ�ล ประจำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และได้รับ
ก�รจัดสรรทุนรัฐบ�ลจ�กสำ�นักง�น ก.พ. จำ�นวน 
๑ ทุน คือทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท/เอก  
ท�งด้�นเทคโนโลยี/วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์  
ซึ่งมีข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญผ่�นก�ร
คดัเลอืกเพือ่ไปศกึษ�ระดบัปริญญ�เอก ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น จำ�นวน ๑ ร�ย
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการ “พัฒนายุวชนประชาธิปไตย”
ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand 6๗



สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการ “สร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน”
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

สาขาแจ้งวัฒนะ
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คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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คณะนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญเเละห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะยุวชนประชาธิปไตย สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ ๑ และ ๒ 
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗   

ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๗๑



คณะนิติกรผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ”
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะนักศึกษาหลักสูตรประจำา ชุดที่ ๕๙ วิทยาลัยกองทัพบก เข้าดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
เเละห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓  สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๗3



สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการในงาน ม.อ.วิชาการ ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓  

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๗๕



สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร”

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๗๗



๒. ผลการปฏิบัตริาชการด้านคดี

 ศ�ลรัฐธรรมนูญมีวิสัยทัศน์ว่� “ศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและ
นิติธรรมในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ
มีแผนยุทธศ�สตร์ศ�ลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ใช้เป็นกรอบทิศท�ง
ก�รบรหิ�รร�ชก�รของศ�ลรัฐธรรมนูญและสำ�นักง�นศ�ลรฐัธรรมนูญ โดยในปี  
๒๕๕๗ นี ้มรัีฐธรรมนูญใช้บงัคบัรวม ๒ ฉบับ คือ รฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๐และรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ และมีผลปฏิบัติร�ชก�รด้�นคดีประจำ�ปี ๒๕๕๗ สรุปได ้
ดังนี้

	 ๒.๑	การพิจารณาวินิจฉัยคดีตามหลักนิติธรรม

  รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๓ 
วรรคสอง บัญญัติให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของศ�ลต้องเป็นไปต�มหลักนิติธรรม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ 
ม�ตร� ๒๖ ยังคงบัญญัติให้ผู้พิพ�กษ�และตุล�ก�รมีอิสระในก�รพิจ�รณ�
พพิ�กษ�อรรถคดีในพระปรม�ภไิธยพระมห�กษัตรย์ิให้เป็นไปโดยยตุธิรรมต�ม
รัฐธรรมนูญและกฎหม�ย และในก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ผ่�นม�ศ�ลรัฐธรรมนูญได้
พจิ�รณ�วนิิจฉยัคดทีัง้หล�ย โดยยดึหลกันิตธิรรมซึง่เป็นส่วนหน่ึงของวิสยัทศัน์ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญดังกล่�ว เป็นเครื่องมือในก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�ม
รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยในพระปรม�ภิไธยพระมห�กษัตริย์ ภ�ยใต้กรอบ
ของระบบง�นพิจ�รณ�วินิจฉัยคดีซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดศ�ลรัฐธรรมนูญ 
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ว่�ด้วยวธิพีจิ�รณ�และก�รทำ�คำ�วนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับระเบียบศ�ลรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�ร
บริห�รจัดก�รง�นคดี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้บริห�ร
จดัก�รง�นคดใีห้เป็นไปอย่�งรวดเรว็มปีระสทิธภิ�พ
และประสิทธิผล ศ�ลรัฐธรรมนูญได้พิจ�รณ�เรื่อง
ค้�งพิจ�รณ�จ�กปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ดำ�เนินก�ร
พิจ�รณ�คดีที่เข้�ม�สู่ศ�ลในปี ๒๕๕๗ เสร็จสิ้น
ทั้งหมด ด้วยคว�มเรียบร้อยและรวดเร็ว โดยผล
ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยคดีของศ�ลรัฐธรรมนูญก็ยัง
คงมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รพัฒน�หลักนิติธรรมให้
มั่นคงในสังคมไทย ตลอดจนก�รคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภ�พของชนช�วไทยหล�ยประก�ร ดังนี้

	 	 ๒.๑.๑ บทบาทด้านการพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ

   รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย 
ได้เ ร่ิมบัญญัติรับรองและคุ ้มครองสิทธิพิทักษ์
รัฐธรรมนูญของชนช�วไทยไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรก และยังคงรับรองสิทธิ
อันสำ�คัญนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ โดย
มีเจตน�รมณ์เพื่อคุ ้มครองก�รปกครองระบอบ 
ประช�ธปิไตยอนัมีพระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 
ดงัทีบ่ญัญัตใินรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๖๘ และม�ตร� ๖๙ 
โดยม�ตร� ๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่� “บุคคลจะ 
ใช้สทิธแิละเสรภี�พต�มรฐัธรรมนญูเพือ่ล้มล้�งก�ร
ปกครองระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษัตรย์ิ
ทรงเป็นประมขุต�มรฐัธรรมนญูนี ้ หรอืเพ่ือให้ได้ม�
ซึ่งอำ�น�จในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซ่ึง 
มิได้เป็นไปต�มวิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได้” และวรรคสอง ว่� “ในกรณีท่ีบุคคลหรือ
พรรคก�รเมืองใดกระทำ�ก�รต�มวรรคหนึง่ ผู้ทร�บ
ก�รกระทำ�ดังกล่�วย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยก�ร
สูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำ�ร้องขอให ้
ศ�ลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัส่ังก�รให้เลกิก�รกระทำ�ดงักล่�ว 
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�
ต่อผู้กระทำ�ก�รดังกล่�ว” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญได้มีคำ�วินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗ ยืนยัน
ก�รรับรองและคุ ้มครองสิทธิในก�รยื่นคำ�ร ้อง
ของประช�ชนเพื่อตรวจสอบก�รกระทำ�ต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘ ต�มที่ได้เคยมีคำ�วินิจฉัย
ที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ว�งหลักก�รว่�รัฐธรรมนูญ 
ม�ตร� ๖๘ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่
ผู้ทร�บก�รกระทำ�ของบุคคลหรือพรรคก�รเมืองผู้
กระทำ�ก�รต�มม�ตร� ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิให้มี
ก�รตรวจสอบก�รกระทำ�ดังกล่�วได้สองประก�ร
คือหน่ึง เสนอเรื่องให้อัยก�รสูงสุดตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จริง และสอง ยืน่คำ�ร้องขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญู
วินิจฉยัสัง่ก�รให้เลกิก�รกระทำ�ดังกล่�ว โดยอำ�น�จ
หน้�ที่ในก�รตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งก�รในกรณี
ที่ผู้ร้องใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญต�มม�ตร� ๖๘ 
วรรคสอง นี้ เป็นภ�ระหน้�ที่ของศ�ลรัฐธรรมนูญ 
อัยก�รสูงสุดเพียงแต่มีหน้�ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เบื้องต้นและยื่นคำ�ร ้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญได้
เท่�นั้น ไม่ได้ตัดสิทธิของผู ้ร ้องที่จะยื่นคำ�ร้อง 
ต่อศ�ลรฐัธรรมนูญโดยตรง โดยได้วนิิจฉยัไว้ด้วยว่�  
แม้ผู ้ร้องได้เสนอเร่ืองให้อัยก�รสูงสุดตรวจสอบ
แล้วก็ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องที่จะใช้สิทธิในประก�รที่สอง
ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญได้ ก�รแปลคว�ม 
ดงักล่�วน้ีจะสอดคล้องต่อเจตน�รมณ์ในม�ตร� ๖๘ 
ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นไปเพื่อรับรอง
สทิธิพทิกัษ์รฐัธรรมนญูต�มทีบ่ญัญตัไิว้ในม�ตร� ๖๙  
ที่ว ่� “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้�นโดยสันติวิธีซึ่ง 
ก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จใน
ก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�ร ซึ่งมิได้เป็นไปต�ม
วิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้” 

   นอกจ�กน้ี คำ�วนิิจฉยัน้ียงัได้วนิิจฉยั
หลกันิตธิรรมในกระบวนก�รพจิ�รณ�แก้ไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญในเร่ืองของก�รปิดอภิปร�ย และก�ร
กำ�หนดวันแปรญัตติไว้ สรุปได้ว่� แม้ก�รปิดก�ร
อภิปร�ยจะเป็นดุลพินิจของประธ�นรัฐสภ�และ
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แม้เสียงข้�งม�กมีสิทธิที่จะลงมติให้ปิดอภิปร�ย
ก็ต�ม แต่ก�รใช้ดุลพินิจและก�รใช้เสียงข้�ง
ม�กดังกล่�ว จะต้องไม่ตัดสิทธิก�รทำ�หน้�ที่
ของสม�ชิกรัฐสภ� หรือละเลยไม่รับฟังคว�มคิด
เห็นของฝ่�ยข้�งน้อย ทั้ง ๆ ท่ีเวล�ซึ่งกำ�หนดไว้ 
สำ�หรบัก�รอภิปร�ยยงัไม่ครบต�มทีก่ำ�หนด ดงัน้ัน 
ก�รรวบรัดป ิดอภิปร�ยและป ิดประชุมเพื่อ 
ให้มีก�รลงคะแนนเสียง จึงเป็นก�รใช้อำ�น�จ
หน้�ที่ไปในท�งไม่ชอบ เอื้อประโยชน์แก่ฝ่�ยเสียง
ข้�งม�กโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นก�รขัดต่อหลัก
นติิธรรม ส่วนก�รกำ�หนดวันแปรญัตตนิัน้ โดยสภ�พ 
แห่งก�รแปรญัตติจำ�เป็นที่จะต้องมีเวล�พอสมควร
เพื่อให้สม�ชิกผู้ประสงค์จะขอแปรญัตติได้ทร�บ
ระยะเวล�ทีแ่น่นอนในก�รยืน่ขอแปรญตัต ิ อนัเป็น
เอกสิทธิ์ในก�รทำ�หน้�ที่นิติบัญญัติของสม�ชิก
รัฐสภ� ก�รนับระยะเวล�ในก�รแปรญัตติ ย่อมไม ่
อ�จนับเวล�ย้อนหลังได้ แต่ต้องนับตั้งแต่วันที่ 
ที่ประชุมมีมติเป็นต้นไปก�รเริ่มนับระยะเวล�ย้อน
หลังไปจนทำ�ให้เหลือระยะเวล�ขอแปรญัตติเพียง 
๑ วัน เป็นก�รดำ�เนินก�รที่ขัดต่อสภ�พแห่งก�รทำ�
หน้�ที่และเอกสิทธิ์ของสม�ชิกรัฐสภ� ทั้งยังขัดต่อ
ข้อบังคับก�รประชุมของรัฐสภ�และไม่เป็นกล�ง
จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขัดต่อหลักนิติธรรม 

   คำ�วินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗ นี้ จึงแสดง
ให้เห็นบทบ�ทของศ�ลรัฐธรรมนูญในก�รพิทักษ์
รัฐธรรมนูญในฐ�นะกฎหม�ยสูงสุดของประเทศ 
และรบัรองสทิธพิทิกัษ์รฐัธรรมนญูของประช�ชนใน
ก�รพทิกัษ์รกัษ�ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย
อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังกล่�ว โดย 
ได้ยดึหลกันิติธรรมว่� “หลักนติิธรรมถอืเป็นแนวท�ง 
ในก�รปกครองที่ม�จ�กหลักคว�มยุติธรรมต�ม
ธรรมช�ติอนัเป็นคว�มเป็นธรรมทีบ่รสิทุธิ ์ปร�ศจ�ก
อคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้�ม�เกี่ยวข้อง
และแอบแฝงหลักนิติธรรมจึงเป็นหลักก�รพื้นฐ�น

สำ�คัญของกฎหม�ยที่อยู ่เหนือบทบัญญัติที่เป็น 
ล�ยลกัษณ์อักษรซึง่รฐัสภ�ก็ด ีคณะรฐัมนตรก็ีด ีศ�ลกด็ี 
รวมท้ังองค์กรต�มรฐัธรรมนูญ และหน่วยง�นต่�งๆ 
ของรฐัก็ด ีจะต้องยดึถือเป็นแนวท�งในก�รปฏบิตั”ิ

	 	 ๒.๑.๒	 การแก้ไขปัญหาการเลือกต้ังของ
ประเทศ

	 	 ๑)	การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งเกีย่วกบั 
อ�านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และคณะรัฐมนตรีในการก�าหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

  ศ � ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ไ ด ้ มี คำ � วิ นิ จ ฉั ย 
ศ�ลรฐัธรรมนูญที ่๒/๒๕๕๗ สรปุว่�ในกรณทีีมี่เหต ุ
จำ�เป็นต้องกำ�หนดวันเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปต่�งจ�กที่กำ�หนดไว้
ในพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรก็อ�จจะ 
กระทำ�ได้ แต่จะต้องกระทำ�โดยก�รตร�เป็น 
พระร�ชกฤษฎกี�แก้ไขเปลีย่นแปลงกำ�หนดวันเลือกต้ัง
ทั่วไปที่กำ�หนดไว้เดิม และก�รกำ�หนดวันเลือกต้ัง
ทั่วไปขึ้นใหม่จ�กวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กำ�หนด
ไว้ในพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร เป็น
อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบร่วมกันของ 
น�ยกรัฐมนตรีและประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้ง 
ซึ่งเป็นผู ้รักษ�ก�รต�มกฎหม�ยจะต้องร่วมกัน 
ดำ�เนนิก�รเพือ่ให้ก�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร 
เป็นก�รทั่วไปสำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยดีต�มเจตน�รมณ์
ของรัฐธรรมนูญ

  คำ�วนิิจฉยัของศ�ลรฐัธรรมนูญที ่๒/๒๕๕๗ 
น้ี จึงเป็นก�รแก้ไขปัญห�เก่ียวกับอำ�น�จหน้�ทีข่อง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับก�รเลือกตั้งทั่วไป ให้เสร็จสิ้น
ไปอย่�งเรียบร้อย 

   	 	 (๒)	 การวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นการเลอืกต้ังท่ัวไป	เม่ือวนัท่ี	๒	กมุภาพนัธ์	
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๒๕๕๗	ตามพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร	
พ.ศ.	๒๕๕๖	

   ศ�ลรฐัธรรมนญูได้มีคำ�วินจิฉยัท่ี ๕/๒๕๕๗ 
สรุปว่� เม่ือก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร
เป็นก�รเลอืกต้ังทัว่ไป ในวนัที ่๒ กมุภ�พนัธ์ ๒๕๕๗  
ไม่ส�ม�รถที่จะดำ�เนินก�รให้เป็นไปในวันเดียวกัน
ทั่วร�ชอ�ณ�จักรต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘  
วรรคสอง ได้ เนือ่งจ�กก�รกำ�หนดวันเลือกต้ังสม�ชกิ
สภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกต้ังทั่วไปต�มพระ
ร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖  
ทีก่ำ�หนดให้มีก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร
เป็นก�รเลอืกต้ังทัว่ไป ในวนัที ่๒ กมุภ�พนัธ์ ๒๕๕๗ 
ซึง่เป็นช่วงเวล�ท่ีมคีว�มขัดแย้งและคว�มแตกแยก
ของชนในช�ติอย่�งรุนแรง และมีก�รขัดขว�ง
ก�รสมัครรับเลือกตั้ง ก�รจัดก�รเลือกตั้งภ�ยใต้

สถ�นก�รณ์ดังกล่�ว ย่อมทำ�ให้ก�รจัดก�รเลือกตั้ง 

ไม่เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่ง 

ศ�ลรฐัธรรมนญูได้มคีำ�วินจิฉัยที ่๒/๒๕๕๗ ว่�ห�กม ี

คว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนดวันเลือกต้ังทั่วไปขึ้นใหม่

จ�กวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กำ�หนดไว้ในพระร�ช

กฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรก็ส�ม�รถกระทำ�ได้

โดยเป็นอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบร่วมกัน 

ของน�ยกรฐัมนตรีและประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตัง้  

แต่ปร�กฏว่�น�ยกรัฐมนตรีไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง

ทัว่ไป และมีก�รดำ�เนนิก�รเลอืกตัง้เป็นก�รเลอืกตัง้

ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ โดยไม่ส�ม�รถ
จัดให้มีก�รเลือกตั้งสำ�หรับ ๒๘ เขตเลือกตั้ง ซึ่งยัง
ไม่เคยมีผูส้มัครรบัเลือกตัง้ม�ก่อนเลย ถอืได้ว่�ในวนัที่ 
๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ มิได้เป็นวันที่มีก�รเลือกตั้ง
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปวัน
เดียวกันทั่วร�ชอ�ณ�จักร จึงเป็นก�รเลือกตั้งที่ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผลให้พระร�ชกฤษฎีก�
ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพ�ะในส่วนที่
กำ�หนดให้มีก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

เป็นก�รเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่๒ กมุภ�พันธ์ ๒๕๕๗ 
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง

  คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗  
น้ี จึงเป็นก�รแก้ไขปัญห�เก่ียวกับก�รเลอืกต้ังทัว่ไป
ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้

  ๒.๑.๓ การควบคุมความชอบด้วยรฐัธรรมนญู
ของกฎหมาย

 ศ�ลรฐัธรรมนูญได้มคีำ�วนิิจฉยัที ่๓ - ๔/๒๕๕๗ 
เกี่ยวกับก�รตร�ร่�งพระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จ
กระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
สรุปว่� กระบวนก�รตร�ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี ้
มีก�รแสดงตนและลงมติแทนสม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรร�ยอื่นจริง ก�รกระทำ�ดังกล่�วนอกจ�กจะ
เป็นก�รละเมดิหลกัก�รพืน้ฐ�นของก�รเป็นสม�ชกิ 
สภ�ผู ้แทนร�ษฎรซ่ึงถือได้ว่�เป็นผู ้แทนปวงชน 
ช�วไทย ซึง่ต้องปฏบิตัหิน้�ทีโ่ดยไม่อยูใ่นคว�มผกูมดั 
แห่งอ�ณัติมอบหม�ยหรือก�รครอบงำ�ใดๆ และ
ต้องปฏิบัติด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของปวงชนช�วไทย โดยปร�ศจ�กก�ร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๑๒๒ แล้ว ยังขัดต่อหลักคว�มซ่ือสัตย์สุจริตที่
สม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎรได้ปฏิญ�ณตนไว้ต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๒๓ และขัดต่อหลักก�ร
ออกเสียงลงคะแนนต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๒๖ 
วรรคส�ม เมื่อกระบวนก�รออกเสียงลงคะแนน
ในก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติน้ีไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ จึงถือว่�มติของสภ�ผู ้แทนร�ษฎร
ในกระบวนก�รตร�ร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว
เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อันมีผลให้ร่�ง 
พระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงิน
เพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
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 ในส่วนของข้อคว�มของร่�งพระร�ชบัญญัติ

ให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ 

พ.ศ. .... นั้น ศ�ลรัฐธรรมนูญเห็นว่�เงินกู้ต�มร่�ง

พระร�ชบัญญัติฉบับนี้เป็นเงินแผ่นดิน ซึ่งก�รจ่�ย

เงินแผ่นดินจะต้องเป็นไปต�มรัฐธรรมนูญม�ตร� 

๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ แต่บทบัญญัติของร่�ง

พระร�ชบัญญัตินี้ทำ�ให้ก�รจ่�ยเงินแผ่นดินกระทำ�

ได้โดยไม่เป็นไปต�มท่ีรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ 

วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ อีกทั้งร่�งพระร�ชบัญญัตินี้ก็

ไม่ได้มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนอันเป็นข้อยกเว้นก�รใช ้

จ่�ยเงินแผ่นดนิต�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๖๙ วรรคหนึง่  

แต่อย่�งใด ร่�งพระร�ชบัญญัตินี้จึงขัดหรือแย้ง 

ต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และก�ร 

ใช้จ่�ยเงนิกูต้�มบทบญัญตัขิองร่�งพระร�ชบญัญตันิี้  

ก็ไม่ได้ดำ�เนินก�รต�มกรอบวินัยก�รเงินก�รคลัง

ต�มรฐัธรรมนญู หมวด ๘ จงึขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู 

ม�ตร� ๑๗๐ วรรคสอง ด้วย

 ศ �ล รั ฐ ธ ร รมนูญจึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว ่ �  ร ่ � ง 

พระร�ชบญัญติัให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลงักูเ้งนิเพ่ือ 

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่ง

ของประเทศ พ.ศ. .... ตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้องต�ม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และมีข้อคว�มขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และ

ม�ตร� ๑๗๐ วรรคสอง ซึ่งข้อคว�มดังกล่�วเป็น

ส�ระสำ�คัญมีผลทำ�ให้ร่�งพระร�ชบัญญัตินี้เป็น

อันตกไปต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๕๔ วรรคส�ม

 คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญที่ ๓ – ๔/๒๕๕๗ 

นี้ ได้ว�งแนวปฏิบัติในกระบวนก�รพิจ�รณ�ร่�ง

กฎหม�ยของรัฐสภ�ไว้ว่� หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�ร

ว�งแผนก�รเงิน ก�รจัดห�ร�ยได้ ก�รกำ�หนด

แนวท�งในก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยของ

แผ่นดิน ก�รบริห�รก�รเงินและทรัพย์สิน ก�ร

ก่อหนี้หรือภ�ระท�งก�รเงินของรัฐ และก�รอื่นที่

เกีย่วข้องซึง่จะต้องใช้เป็นกรอบในก�รจดัห�ร�ยได้ 

ก�รกำ�กบัก�รใช้จ่�ยต�มหลกัก�รรกัษ�เสถยีรภ�พ 

ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน และเพื่อคว�ม

เป็นธรรมในสังคมต้องดำ�เนินก�รต�มบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยกรอบวินัยก�รเงิน 

ก�รคลัง

	 	 ๒.๑.๔	การตรวจสอบการสิน้สดุความเป็น

รัฐมนตรี

   ศ�ลรัฐธรรมนูญได้มีคำ�วินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๗ 

เก่ียวกบัก�รสิน้สดุคว�มเป็นรฐัมนตรเีป็นก�รเฉพ�ะตวั

ของน�ยกรัฐมนตรีต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ 

วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบม�ตร� ๒๖๘ และม�ตร� 

๒๖๖ (๒) และ (๓) สรุปว่� ผู้ถูกร้องใช้สถ�นะหรือ

ตำ�แหน่งก�รเป็นน�ยกรฐัมนตร ีเข้�ไปก้�วก่�ยหรอื

แทรกแซงเพือ่ประโยชน์ของตนเองและของผูอ้ืน่ ใน

เรื่องก�รบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้�ย โอน หรือก�รพ้น 

จ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รซึ่งมีตำ�แหน่งหรือ 

เงนิเดือนประจำ�และมใิช่ข้�ร�ชก�รก�รเมอืง จงึต้อง 

ด้วยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) และ

ถือเป็นก�รกระทำ�ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๖๘ 

อนัมผีลทำ�ใหค้ว�มเป็นรฐัมนตรีของผูถู้กร้องสิ้นสุด

ลงเป็นก�รเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ 

วรรคหน่ึง (๗) และรัฐมนตรีที่ได้ร่วมมีมติในก�ร

ประชมุคณะรฐัมนตรใีนวันทีม่กี�รพจิ�รณ�ดงักล่�ว 

มีส่วนร่วมในก�รก้�วก่�ยและแทรกแซงข้�ร�ชก�ร

ประจำ�อันเป็นก�รกระทำ�ทีต้่องห้�มต�มรฐัธรรมนูญ 

ม�ตร� ๒๖๘ ประกอบม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) 

เป็นเหตใุห้คว�มเปน็รฐัมนตรขีองรฐัมนตรเีหล�่นัน้ 

ต้องส้ินสุดเป็นก�รเฉพ�ะตัว ต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ไปด้วย 
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   คำ �วินิ จฉั ยศ�ล รัฐธรรมนูญที่ 
๙/๒๕๕๗ นี้ ศ�ลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบลักษณะ
ต้องห้�มในก�รดำ�รงตำ�แหน่งและสิ้นสุดคว�ม 
เป็นรัฐมนตรีให้เป็นไปต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้  
ซึ่งนับว่�เป็นบทบ�ทและแนวท�งในก�รตรวจสอบ 
เกี่ยวกับก�รใช ้อำ�น�จในก�รบริห�รประเทศ
ของรัฐมนตรีให้อยู่ในกรอบของคว�มชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ

		 	 ๒ . ๑ .๕ 	 วิ นิ จ ฉั ย ค� า ร ้ อ ง ขอ ให ้ ยุ บ
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐

    พรรคก�ร เมื อ ง เป ็ นสถ�บั น
หลักท�งก�รเมือง ประกอบด้วยกลุ ่มบุคคลที่มี 
อดุมก�รณ์ท�งก�รเมอืงทีส่อดคล้องกนัม�รวมตวักนั
เพือ่ดำ�เนนิกจิกรรมท�งก�รเมอืง โดยมจีดุมุง่หม�ย 
สำ�คัญในก�รสรรห�และคัดเ ลือกบุคคลเข ้� 
สมัครรับเลือกต้ังเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 
เพื่อเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รใช้อำ�น�จบริห�รและ

นิติบัญญัติ และทำ�หน้�ที่ เ ช่ือมโยงระหว่�งรัฐ

กับประช�ชน มีบทบ�ทในก�รพัฒน�ก�รเมือง

และสร้�งนักก�รเมืองที่ดีมีคุณค่�ให้กับประเทศ 

โดยพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์

และวิธีก�รจัดตั้งพรรคก�รเมือง ก�รดำ�เนินกิจก�ร

ของพรรคก�รเมืองและก�รเงินและก�รอุดหนุน

ท�งก�รเงินของพรรคก�รเมือง ตลอดจนก�รเลิก

และก�รยบุพรรคก�รเมอืงไว้ โดยให้ศ�ลรฐัธรรมนญู

มีอำ�น�จสั่งยุบพรรคก�รเมือง ซึ่งไม่ดำ�เนินง�น

ให้เป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยดังกล่�วกำ�หนดไว้ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ นี ้ศ�ลรัฐธรรมนญูได้มีคำ�วินจิฉยัสัง่ให้ยบุ 

พรรคก�รเมือง รวม ๒ ฉบบั คอื ยบุพรรคบำ�รงุเมอืง

ต�มคำ�วินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๗ และยุบพรรคไทย 

พอเพียงต�มคำ�วินิจฉัยที่  ๑๐ - ๑๑/๒๕๕๗ 

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๓ ประกอบ

ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง และม�ตร� ๘๒ เน่ืองม�

จ�กพรรคก�รเมืองทั้งสองไม่จัดทำ�ร�ยง�นก�ร

ดำ�เนินกิจก�รของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่�นม�

ยื่นต่อน�ยทะเบียนพรรคก�รเมืองภ�ยในเวล�ที่

กฎหม�ยกำ�หนด และไม่ยื่นร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงิน

สนับสนุนของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่�นม�ให ้

ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริงต่อคณะกรรมก�รก�ร

เลือกต้ังภ�ยในเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด และให้ผู้

ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รของพรรค 

ผู ้ถูกร้องจะจดแจ้งก�รจัดตั้งพรรคก�รเมืองขึ้น

ใหม่หรือเป็นกรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมือง หรือ

มีส่วนร่วมในก�รจดแจ้งก�รจัดตั้งพรรคก�รเมือง

ขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภ�ยในกำ�หนดห้�ปีนับแต่วันที่ 

ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�สัง่ให้ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�มพระร�ช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

หวัหน้�พรรคและกรรมก�รบริห�รของพรรคผูถ้กูร้อง

ที่มีส่วนร่วม รู ้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือ 

ทร�บถงึก�รกระทำ�ดงักล่�วแล้วมไิด้ยบัย้ังหรอืแก้ไข

ก�รกระทำ�ดังกล่�วมีกำ�หนดเวล�ห้�ปีนับแต่วันที ่

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่ งให ้ยุบพรรคผู ้ถูกร ้อง 

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๘

   คำ�วินิจฉยัศ�ลรฐัธรรมนญูดงักล่�ว 

ศ�ลรัฐธรรมนูญได้พิจ�รณ�วินิจฉัยเกี่ยวกับก�ร

ดำ�เนินง�นของพรรคก�รเมืองต�มพระร�ชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว ่�ด ้วยพรรคก�รเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้ในส่วนทีพ่รรคก�รเมอืงกระทำ�ก�รฝ่�ฝืน 

กฎหม�ยซ่ึงก�รกระทำ�ดังกล่�วย่อมเป็นเหตุให ้

ศ�ลรฐัธรรมนญูสัง่ยบุพรรคก�รเมือง และลงโทษผูด้ำ�รง 

ตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมอืง จึงนับเป็น
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บทบ�ทของศ�ลรัฐธรรมนูญในก�รเป็นผู้ชี้ข�ดว่� 
พรรคก�รเมอืงมกี�รกระทำ�อนัเป็นเหตใุห้ต้องยบุไป

	 ๒.๒	 ค�า ส่ังตามรัฐธรรมนูญแห ่งราช
อาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗ 

 ด้วยประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
ฉบับที่  ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๒ พฤษภ�คม 
๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย  
พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ส้ินสุดลง ยกเว้นหมวด ๒  
ต่อม� เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ มีก�ร
ประก�ศใช้บงัคับรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
(ฉบบัชัว่คร�ว) พทุธศกัร�ช ๒๕๕๗ และได้มกี�รยืน่ 
คำ�ร้องโดยศ�ลยตุธิรรมทีย่งัไม่มมีตขิองทีป่ระชมุใหญ่ 
ศ�ลฎีก�และประช�ชนที่ยื่นคำ�ร้องโดยตรงขอให ้
ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยว่� กฎหม�ย 
บ�งม�ตร�ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญดังกล่�ว ซึ่ง 
ศ�ลรัฐธรรมนูญได้พิจ�รณ�แล้วมีคำ�สั่งไม่รับไว้
พิจ�รณ�วินิจฉัยด้วยเหตุผลดังนี้

		 ๒.๒.๑	 ค�าร้องของประชาชนที่ยื่นโดยตรง	
(ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ	ที่	๘๓/๒๕๕๗)

 น�ย ส ผู้ร้อง ยืน่คำ�ร้องขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ
พจิ�รณ�วนิจิฉยัต�มรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย 
(ฉบับชัว่คร�ว) พทุธศกัร�ช ๒๕๕๗ ว่� พระร�ชบญัญตัิ 
จัดตั้งศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๕๖ ประกอบม�ตร� ๗๕ ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
(ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ หรือไม่

 ศ�ลพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� รัฐธรรมนูญแห่ง 
ร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบบัช่ัวคร�ว) พทุธศกัร�ช ๒๕๕๗  
ม�ตร� ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมี
อำ�น�จพจิ�รณ�วินจิฉยัปัญห�ว่�กฎหม�ยใดขดัหรือ
แย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ ทัง้นี ้ภ�ยใต้บงัคบัม�ตร� 
๕ และม�ตร� ๔๔ โดยก�รยื่นคำ�ร้องต้องเป็นไป
ต�มเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

(ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ บัญญัติไว้  
ซึ่งหม�ยถึงกรณีที่คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
คณะรัฐมนตรี ศ�ลฎีก� หรือศ�ลปกครองสูงสุด 
ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ข�ด แต่สำ�หรับ
ศ�ลฎีก�และศ�ลปกครองสูงสุดกระทำ�ได้เฉพ�ะ
เมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศ�ลฎีก�หรือที่ประชุม
ใหญ่ตุล�ก�รในศ�ลปกครองสูงสุดและเฉพ�ะ
ในส่วนที่เก่ียวกับก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีต�ม
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ ม�ตร� ๕ วรรคสอง และกรณ ี
ที่ผู ้ตรวจก�รแผ ่นดินมีอำ�น�จเสนอเรื่องให  ้
ศ�ลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัเมือ่มกีรณทีีเ่หน็ว่�บทบญัญตัิ 
แห่งกฎหม�ยใดมปัีญห�คว�มชอบด้วยรฐัธรรมนญู
ต�มรฐัธรรมนูญต�มรฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จกัร
ไทย (ฉบับชั่วคร�ว)พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ ม�ตร� 
๔๕ วรรคหน่ึง ดังน้ัน กรณีต�มคำ�ร้องของผู้ร้อง 
จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ต�มรัฐธรรมนูญแห่ง 
ร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบบัชัว่คร�ว) พทุธศกัร�ช ๒๕๕๗ 
บัญญัติไว้

๒.๒.๒	 ค�าร้องที่ยื่นโดยศาลยุติธรรม	 (ค�าส่ัง 
ศาลรฐัธรรมนญูท่ี	๘๔/๒๕๕๗ และท่ี	๘๕/๒๕๕๗)

 ศ�ลจังหวัดพัทย�ส่งคำ�โต้แย้งของจำ�เลย 
เพื่อขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยว ่�
พระร�ชบัญญัติอ�ค�รชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ม�ตร� 
๖/๒ และม�ตร� ๖๓ และประก�ศกระทรวง
มห�ดไทยเรื่อง กำ�หนดแบบสัญญ�จะซ้ือจะข�ย
และสัญญ�ซื้อข�ยห้องชุดต�มพระร�ชบัญญัติ
อ�ค�รชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช 
๒๕๕๗ ม�ตร� ๔ และม�ตร� ๕หรือไม่ และ
ศ�ลแรงง�นกล�งส่งคำ�โต้แย้งของจำ�เลย เพื่อขอ
ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยว่�พระร�ช
บัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและ
พนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ม�ตร� ๙ (๕) 
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ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

(ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ ม�ตร� ๔  

หรือไม่ ซ่ึงศ�ลทั้งสองเห็นว่�เป็นกรณีที่จำ�เลย 

โต้แย้งว่�พระร�ชบัญญัติทั้งสองฉบับข้�งต้น และ

ยังไม่มีคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญในส่วนที่

เก่ียวข้องกับบทบญัญตัดิงักล่�ว จงึส่งคำ�โต้แย้งของ

จำ�เลยเพื่อศ�ลรัฐธรรมนูญจะได้พิจ�รณ�วินิจฉัย 

ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๔๕

 ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล ้ว เห็นว ่ � 

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว)

พทุธศกัร�ช ๒๕๕๗ ม�ตร� ๔๕ วรรคหนึง่ บญัญตัว่ิ� 

ภ�ยใต้บังคับม�ตร� ๕ และม�ตร� ๔๔ ให  ้

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีอำ�น�จพิจ�รณ�วินิจฉัยปัญห�

ว่�กฎหม�ยใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ 

และต�มที่กฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย 

ผู ้ ตรวจก�รแผ ่น ดินและกฎหม�ยประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมืองกำ�หนดให้เป็น

อำ�น�จของศ�ลรัฐธรรมนูญ แต่สำ�หรับผู้ตรวจก�ร

แผ่นดินให้มีอำ�น�จเสนอเรื่องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ

พิจ�รณ�วินิจฉัยได้เฉพ�ะเมื่อมีกรณีที่ เห็นว ่�

บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยใดมีปัญห�คว�มชอบด้วย

รัฐธรรมนูญต�มรัฐธรรมนูญนี้ และกรณีมีปัญห�

เกิดข้ึนนอกวงง�นของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ต ิ

ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี 

ศ�ลฎีก�และศ�ลปกครองสูงสุดโดยมติของที่

ประชุมใหญ่ศ�ลฎีก�หรือที่ประชุมใหญ่ตุล�ก�รใน

ศ�ลปกครองสูงสุดจะขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ชี้ข�ดก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงต�มคำ�ร้อง 

ที่ขอให ้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�ม

รัฐธรรมนูญม�ตร� ๔๕ แล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วย 

หลักเกณฑ์ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

(ฉบับชั่วคร�ว)พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ ม�ตร� ๔๕ 

ประกอบม�ตร� ๕ วรรคสอง

	 ๒.๓	จ�านวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๒.๓.๑	คดทีีค้่างพิจารณายกมาจากปี	๒๕๕๖ 
จ�านวน	๓๗	เรื่อง

      ๑) เร่ืองพจิ�รณ�ต�มรฐัธรรมนญูม�ตร�ต่�ง ๆ  
จำ�นวน ๓๓ เรื่อง

  ๒) เร่ืองพิจ�รณ�ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๒๑๒ (ฟ้องตรง) จำ�นวน  ๔ เรื่อง

	 ๒.๓.๒ คดีที่เข้�สู ่กระบวนพิจ�รณ�ของ 
ศ�ลรฐัธรรมนูญ ระหว่�งปี ๒๕๕๗ จำ�นวน ๕๙ เรือ่ง

 ๑) เรื่องพิจ�รณ�ต�มรัฐธรรมนูญม�ตร�
ต่�งๆจำ�นวน ๔๖ เรื่อง

 ๒) เรื่องพิจ�รณ�ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๒๑๒ (ฟ้องตรง) จำ�นวน ๑๓ เรื่อง

   		 ๒.๓.๓	 ค�าร้องท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
แล้วเสร็จในปี	 ๒๕๕๗	 เป็นค�าวินิจฉัยและค�าสั่ง	
จ�านวน	๙๖	เรื่อง	แบ่งเป็น

 ๑) คำ�วินิจฉยัศ�ลรฐัธรรมนูญ จำ�นวน ๑๑ เรือ่ง

   - เป็นเรื่องค้�งพิจ�รณ�จ�กปี 
๒๕๕๖ จำ�นวน ๘ เรื่อง

   - เป็นเรื่องที่รับไว้พิจ�รณ�ในปี 
๒๕๕๗ จำ�นวน ๓ เรื่อง 

 ๒) คำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน ๘๕ เรื่อง

   - เป็นเรื่องค้�งพิจ�รณ�จ�กปี 
๒๕๕๖ จำ�นวน ๒๙ เรื่อง

            - เป็นเรือ่งทีเ่ข้�สูก่ระบวนพิจ�รณ�
ในปี ๒๕๕๗ จำ�นวน ๕๖ เรื่อง

	 ๒.๓.๔	 เรื่องร้องเรียนท่ีย่ืนเข้ามาในปี	
๒๕๕๗	จ�านวน	๒๘	เรื่อง

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand 8๕



๒.๓.๕ ตารางจำาแนกประเภทเรื่องพิจารณาตามองค ์กรหรือบุคคลท่ีส ่งเรื่องให ้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ปี ๒๕๕๗

องค์กร / บุคคล

เรื่องเสร็จเป็นค�าวินิจฉัย เรื่องที่ไม่
รับค�าร้อง

ไว้พจิารณา/
จ�าหน่าย
ค�าร้อง

เรื่องค้าง
พิจารณา
ยกไปปี 
๒๕๕๘

รวม ร้อยละ
ค้าง

พิจารณา
จากปี

๒๕๕๖

เรื่องเข้ามา
ปี ๒๕๕๗

๑. ประธ�นรัฐสภ� ๑ - ๑ - ๒ ๑.๖๑

๒. ประธ�นวุฒิสภ� - ๑ ๑ - ๒ ๑.๖๑

๓. ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ๑ - ๑ - ๒ ๑.๖๑

๔. ศ�ลยุติธรรม ๑ - ๑๐ - ๑๑ ๘.๘๗

๕. ศ�ลปกครอง - - ๖ - ๖ ๔.๘๔

๖. ประธ�นคณะกรรมก�ร
ก�รเลือกตั้งในฐ�นะน�ย
ทะเบียนพรรคก�รเมือง ต�ม 
พ.ร.ป. พรรคก�รเมือง 
ม�ตร� ๙๓

๔ ๑ ๑ - ๖ ๔. ๘๔

๗. ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน - ๑ ๕ - ๖ ๔.๘๔

๘. คณะกรรมก�รสทิธิมนษุยชน
แห่งช�ติ

- - ๑ - ๑ ๐.๘๑

๙. บุคคลทั่วไป  
ต�มม�ตร� ๖๘

๑ - ๓๙ - ๔๐ ๓๒.๒๖

๑๐. บุคคลทั่วไป  
ต�มม�ตร� ๒๑๒

- - ๑๗ - ๑๗ ๑๓.๗๑

๑๑. ผู้ร้องต�มรัฐธรรมนูญ 
(ฉบบัชัว่คร�ว)  
ม�ตร� ๔๕

- - ๓ - ๓ ๒.๔๒

๑๒. เรื่องร้องเรียน 
โดยบุคคลทั่วไป

- - ๒๘ - ๒๘ ๒๒.๕๘

รวม ๘ ๓ ๑๑๓ - ๑๒๔ ๑๐๐
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๒.๓.๖ ตารางจำาแนกประเภทเรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปี ๒๕๕๗*

ประเภทเรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัย

จ�านวนเรื่องที่ค้าง
พิจารณาจาก 

ปี ๒๕๕๖

จ�านวนเรื่องที่ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

ปี ๒๕๕๗

ร้อยละ

๑. ก�รวินิจฉัยว่�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

๑๒ ๘ ๒๐.๘๓

๒. ก�รวินิจฉัยคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยที่คณะกรรมก�รสิทธิ
มนุษยชนแห่งช�ติเป็นผู้เสนอ

๑ - ๑.๐๔

๓. ก�รวินิจฉัยคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยท่ีผู้ตรวจก�รแผ่นดินเป็น
ผู้เสนอ

๔ ๒ ๖.๒๕

๔. ก�รวินิจฉัยสม�ชิกภ�พหรือคุณสมบัติของ
สม�ชิกรฐัสภ� รัฐมนตร ีและกรรมก�รก�รเลอืกตัง้

๑ ๒ ๓.๑๓

๕.  ก�รวินิ จ ฉัย เกี่ ยวกับก�รคุ ้ มครองหลัก
ประช�ธิปไตยภ�ยในพรรคก�รเมืองและปกป้อง
คุ้มครองก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมี
พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔ ๑ ๕.๒๑

๖. ก�รวินิจฉัยคำ�ร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภ�พเพื่อมีคำ�วินิจฉัยว่�บทบัญญัติแห่ง
กฎหม�ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ม.๒๑๒)

๔ ๑๓ ๑๗.๗๑

๗ .  ก�รพิ จ �รณ�วิ นิ จฉั ยกร ณีบุ คคลห รือ
พรรคก�รเมอืงใช้สทิธแิละเสรภี�พในท�งก�รเมอืง
โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ม.๖๘)

๙ ๓๑ ๔๑.๖๗

๘. ก�รวินิจฉัยปัญห�คว�มขัดแย้งเกี่ยวกับอำ�น�จ
หน้�ที่ระหว่�งรัฐสภ� คณะรัฐมนตรีหรือองค์กร
ต�มรัฐธรรมนูญ

- ๒ ๒.๐๘

๙. ก�รพิจ�รณ�วินจิฉยัคว�มชอบด้วยรฐัธรรมนญู
ของร่�งพระร�ชบัญญัติ

๒ - ๒.๐๘

รวม ๓๗ ๕๙ ๑๐๐

*ต�ร�งจำ�แนกประเภทเรื่องที่ขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�มข้อ ๒.๓.๖ นี้ ไม่ได้นับรวมเรื่องร้องเรียนต�ม

ต�ร�ง ๒.๓.๕ ลำ�ดบัที ่๑๒ เนือ่งจ�กคำ�ร้องเรือ่งร้องเรยีนเป็นก�รขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�วินจิฉยัในประเดน็ทีม่ไิด้

อยูใ่นอำ�น�จหน้�ทีข่องศ�ลรฐัธรรมนูญ โดยสำ�นักง�นศ�ลรฐัธรรมนญูได้นำ�เสนอต่อทีป่ระชมุคณะตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญู

เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องทร�บว่�ไม่ส�ม�รถรับไว้พิจ�รณ�วินิจฉัยได้และไม่ต้องจัดทำ�เป็นคำ�สั่งศ�ลรัฐธรรมนูญแต่อย่�งใด

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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๒.๓.๗ ตารางจำาแนกคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๗ ตามรัฐธรรมนูญ

ค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ

(ตามมาตรา)

เรื่องค้างพิจารณา
จากปี ๒๕๕๖

เรื่องพิจารณา
ปี ๒๕๕๗

รวม ร้อยละ

ม�ตร� ๖๘ ๑ - ๑ ๙.๐๙

ม�ตร� ๙๑ - ๑ ๑ ๙.๐๙

ม�ตร� ๑๕๔ 
วรรคหนึ่ง (๑)

๒ - ๒ ๑๘.๑๘

ม�ตร� ๒๑๑ ๑ - ๑ ๙.๐๙

ม�ตร� ๒๑๔ - ๑ ๑ ๙.๐๙

ม�ตร� ๒๔๕ (๑) - ๑ ๑ ๙.๐๙

พ.ร.ป. พรรคก�รเมือง 
ม�ตร� ๙๓

๔ - ๔ ๓๖.๓๗

รวม ๘ ๓ ๑๑ ๑๐๐

๒.๓.๘ ตารางจำาแนกคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๗ ตามรัฐธรรมนูญ

ค�าสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ

(ตามมาตรา)

เรื่องค้างพิจารณาจาก
ปี ๒๕๕๖

เรื่องค้างพิจารณาจาก
ปี ๒๕๕๗

รวม

ไม่รับ จ�าหน่าย ไม่รับ จ�าหน่าย

ม�ตร� ๖๘ ๑ ๗ ๓๑ - ๓๙

ม�ตร� ๙๑ ๑ - ๑ ๒

ม�ตร� ๒๑๑ ๔ ๗ ๓ ๒ ๑๖

ม�ตร� ๒๑๒ ๓ ๑ ๑๒ ๑ ๑๗

ม�ตร� ๒๑๔ - - - ๑ ๑

ม�ตร� ๒๔๕ (๑) - ๔ - ๑ ๕

ม�ตร� ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) - ๑ - - ๑

พ.ร.ป. พรรคก�รเมือง ม�ตร� ๙๓ - - - ๑ ๑

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคร�ว)
ม�ตร� ๔๕

- - ๓ - ๓

รวม ๘ ๒๑ ๔๙ ๗ ๘๕

Annual Report
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๒.๔	สรุปย่อค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑/๒๕๕๗	 	

เรื่อง    คำ�ร้องขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘

ผู้ร้อง     น�ยวิรัตน์ กัลย�ศิริ

ผู้ถูกร้อง  ประธ�นรัฐสภ� ผู้ถูกร้องที่ ๑ รองประธ�นรัฐสภ� ผู้ถูกร้องที่ ๒ 

    สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร และสม�ชิกวุฒิสภ� ผู้ถูกร้อง ๓ ถึงที่ ๓๘๑

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘ ม�ตร� ๑๒๕ ม�ตร� ๑๒๖ ม�ตร� ๑๓๗ 

    ม�ตร� ๑๙๐ และข้อบังคับก�รประชุมรัฐสภ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗

    ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๒ ข้อ ๕๙ ข้อ ๙๖ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑

  ผู ้ร ้องยื่นคำ�ร ้องขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญ
พิจ�รณ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘ ว่� 
ผู้ถูกร้องที่ ๑ ผู้ถูกร้องที่ ๒ และผู้ถูกร้องที่ ๓ ถึงที่ 
๓๘๑ กระทำ�ก�รเพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จในก�ร 
ปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึง่มิได้เป็นไปต�มวิถที�ง 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่ ข้อเท็จจริง 
ต�มคำ�ร้องและเอกส�รประกอบสรุปได้ดังนี้

  ผู้ถูกร้องที่ ๓ ถึงที่ ๓๘๑ ได้ร่วมกันเข้�
ชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญม�ตร� 
๑๙๐ ต่อผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูกร้องทั้งหมดได้
ร่วมกันพิจ�รณ�และลงมติให้คว�มเห็นชอบร่�ง
รฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่�วในว�ระทีส่�มแล้ว 
โดยกระบวนก�รพจิ�รณ�ร่�งรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ
และเนื้อห�ของร่�งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมี
ผลเป็นก�รกระทำ�เพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จในก�ร
ปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึง่มิได้เป็นไปต�มวิถที�ง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่�วคือ 

  ๑. ผู้ถูกร้องท่ี ๑ ได้สั่งปิดก�รอภิปร�ยใน
ว�ระที่หนึ่งและดำ�เนินก�รเพื่อให้มีก�รออกเสียง
ลงคะแนนก่อนครบกำ�หนดระยะเวล�ทีไ่ด้ตกลงร่วมกัน 
เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มไม่เป็นกล�งขัดต่อ

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๓๗ วรรคสอง 
ประกอบม�ตร� ๑๒๕ และข้อบังคับก�รประชุม
รัฐสภ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๙ วรรค

สอง และในก�รกำ�หนดเวล�ก�รแปรญัตตภิ�ยหลงั

จ�กก�รแต่งต้ังคณะกรรม�ธิก�ร ได้วินิจฉัยให้ถือ

กำ�หนดเวล�ก�รแปรญัตตินับย้อนไปถึงวันที่มีก�ร

แต่งตัง้คณะกรรม�ธกิ�รทำ�ให้กำ�หนดเวล�ในก�รยืน่

คำ�แปรญตัตต้ิองกระทำ�ภ�ยในระยะเวล�ทีน้่อยกว่� 

๑๕ วนั จึงเป็นก�รใช้อำ�น�จหน้�ทีข่ดัต่อบทบัญญตัิ

รฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๓๗ วรรคสอง ประกอบม�ตร� 

๑๒๕ ม�ตร� ๑๒๖ และข้อบงัคบัก�รประชมุรฐัสภ� 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๕๒ ข้อ ๙๖ และ

ในก�รพิจ�รณ�และลงมติร่�งรัฐธรรมนูญแก้ไข 

เพิม่เตมิ ม�ตร� ๓ ในว�ระท่ีสอง ปร�กฏว่�ประธ�น

ที่ประชุมรัฐสภ�ได้ให้สม�ชิกลงมติทีละวรรค มิใช่

เป็นร�ยม�ตร� จึงเป็นก�รขดัรฐัธรรมนูญ ม�ตร� ๑๒๕  
และข้อบังคับก�รประชุมรัฐสภ� พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑ 

  ๒. ก�รแก ้ไขเพ่ิมเติมเนื้อห�ของร ่�ง
รัฐธรรมนูญมีคว�มมุ่งหม�ยที่จะจำ�กัดอำ�น�จของ
รัฐสภ�และเพิ่มอำ�น�จให้ฝ่�ยบริห�รในก�รทำ�
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หนังสือสัญญ�ที่มีบทเปล่ียนแปลงอ�ณ�เขต หรือ
เขตพื้นที่นอกอ�ณ�เขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย หรือมีเขตอำ�น�จต�มหนังสือสัญญ�หรือ
ต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ โดยไม่ต้องขอคว�ม
เห็นชอบจ�กรัฐสภ� อีกทั้งเป็นก�รเพ่ิมอำ�น�จ
ให้แก่ฝ่�ยบริห�รในก�รทำ�หนังสือสัญญ�ที่มีผล 
กระทบต่อคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจหรือสังคมของ 
ประเทศอย่�งกว้�งขว�งหรือมีผลผูกพนัด้�นก�รค้�  
ก�รลงทุน หรืองบประม�ณของประเทศอย่�งม ี
นยัสำ�คญักบัน�น�ประเทศหรอืกบัองค์ก�รระหว่�ง
ประเทศได้โดยไม่ต้องขอคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ� 
โดยคงไว้เพียงหนังสือสัญญ�ที่มีบทให้เปิดเสรีด้�น
ก�รค้�หรือก�รลงทุนเท่�นั้น ท่ีฝ่�ยบริห�รจะต้อง
ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�เสียก่อน

  ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล ้วเห็นว ่� 
อำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งก�ร
ในกรณีที่ผู้ร้องใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นภ�ระ
หน้�ที่ของศ�ลรัฐธรรมนูญต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๖๘ วรรคสอง อัยก�รสูงสุดเพียงแต่มีหน้�ที่ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและยื่นคำ�ร้องต่อ 
ศ�ลรฐัธรรมนญูได้เท่�นัน้ ห�ได้ตดัสทิธขิองผูร้้องทีจ่ะ 
ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ ประกอบ
กับคำ�ร้องมีมูลกรณีที่อ�จเป็นก�รกระทำ�เพื่อให้ได้
ม�ซึ่งอำ�น�จในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึ่ง
มิได้เป็นไปต�มวิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 
ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงมีคำ�สั่ง
ให้รับคำ�ร้องนี้ไว้พิจ�รณ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ 
ม�ตร� ๖๘ วรรคสอง 

  โดยมีปัญห�ต้องพิจ�รณ�ในเบื้องต้นว่�  
ศ�ลรฐัธรรมนญูมอีำ�น�จในก�รวนิิจฉยัเกีย่วกบักรณกี�ร 
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่เป็นก�รกระทำ�เพื่อให้
ได้ม�ซึ่งอำ�น�จในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�ร 
ซึ่งมิได้เป็นไปต�มวิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
นี้หรือไม ่ ซึ่งศ�ลรัฐธรรมนูญโดยคำ�วินิจฉัยที ่

๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖ ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่� ประเทศที ่

นำ�เอ�ระบอบก�รปกครองแบบประช�ธปิไตยม�ใช้ใน 

ก�รปกครองประเทศล้วนมีวัตถุประสงค์และ 

มุง่หม�ยทีจ่ะออกแบบหรอืสร้�งกลไกในก�รคุม้ครอง 

สิทธิและเสรีภ�พของประช�ชนในอันที่จะทำ�ให้

ประช�ชนเข้�ม�มีบทบ�ทและมีส่วนร่วมในก�ร

ปกครองและตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรฐั อีกทัง้สร้�ง

ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่�งองค์กรหรือ

สถ�บันท�งก�รเมือง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดดุลยภ�พใน

ก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยซึ่งเป็นของประช�ชน ต�ม

หลักก�รแบ่งแยกและดุลค�นอำ�น�จ ดังจะเห็นได้

จ�กคำ�ปร�รภของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญได้

นำ�หลักนิติธรรมม�กำ�กับก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ของ

ทุกฝ่�ย ทุกองค์กรและทุกหน่วยง�นของรัฐภ�ยใต้

หลักก�รที่ว่� นอกจ�กจะต้องใช้อำ�น�จหน้�ที่ให้ 

ถกูต้องต�มบทกฎหม�ยทีม่อียูท่ัว่ไปแล้ว ยงัจะต้องใช้ 

อำ�น�จและปฏบิตัหิน้�ทีใ่ห้ถกูต้องต�มหลกันติธิรรม

ด้วย กรณีจึงไม่อ�จปฏิบัติต�มบทกฎหม�ยที่เป็น

ล�ยลักษณ์อักษรหรือหลักเสียงข้�งม�กเพียงด้�น

เดยีวเท่�น้ัน ห�กแต่ยงัจะต้องคำ�นึงถงึหลกันิตธิรรม

ควบคู่กันไปด้วย ก�รอ้�งหลักเสียงข้�งม�กโดยที่ 

ไม่ได้คำ�นงึถงึเสยีงข้�งน้อย เพือ่หยบิยกม�สนบัสนุน 

ก�รใช้อำ�น�จต�มอำ�เภอใจเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย

หรือวัตถุประสงค์ของผู ้ ใช ้อำ�น�จ ท่�มกล�ง 

คว�มทบัซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนหรอืกลุม่

บุคคลกับผลประโยชน์ของประเทศช�ติและคว�ม

สงบสขุของประช�ชนโดยรวม ย่อมจะนำ�ไปสูค่ว�ม

เสียห�ยและคว�มเสื่อมโทรมของประเทศช�ติหรือ

ก�รวิว�ทบ�ดหม�งและแตกส�มคัคกัีนอย่�งรนุแรง

ระหว่�งประช�ชน และย่อมขัดต่อหลักนิติธรรม

ต�มม�ตร� ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๕๐ ซ่ึงหม�ยถึง 

“รัฐธรรมนูญน้ี” ต�มนัยม�ตร� ๖๘ นั่นเอง 

ก�รใช้กฎหม�ยและก�รใช้อำ�น�จทุกกรณีจึงต้อง 
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เป ็น ไปโดยสุจริต  จะใช ้ โดยทุจริตฉ ้อฉลม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว�ระซ่อนเร้นมิได้ เพร�ะ
มิเช่นนั้น จะทำ�ให้บรรด�สุจริตชนคนส่วนใหญ่
ของประเทศอ�จสูญเสียประโยชน์อันพึงมีพึงได้ 
ให้ไปตกอยู่แก่บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ใช้อำ�น�จ
โดยปร�ศจ�กคว�มชอบธรรม ในขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้กำ�หนดให้มีศ�ลรัฐธรรมนูญ 
มีอำ�น�จหน้�ที่สำ�คัญในก�รตรวจสอบและถ่วง
ดุลก�รใช้อำ�น�จเพื่อให้เป็นไปต�มหลักนิติธรรม 
ภ�ยใต้หลักก�รควบคุมคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหม�ย อันเป็นปรัชญ�ของก�รปกครอง
ในระบอบประช�ธิปไตยในอันที่จะทำ�ให้สิทธิ
และเสรีภ�พของประช�ชนที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้ได้รับก�รคุ้มครองอย่�งเป็นรูปธรรมควบคู่ไป
กับก�รธำ�รงและรักษ�ไว้ซึ่งคว�มเป็นกฎหม�ย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จ�กบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๖ วรรคห ้�  ที่ ว ่ � 
คำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดข�ด  
มผีลผกูพนัรฐัสภ�คณะรฐัมนตร ีศ�ล และองค์กรอืน่
ของรัฐ คดีนี้ผู้ร้องใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๘ วรรคสอง โดยอ้�งว่�  
ผู ้ถูกร ้องทั้งหมดได้แก ้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
โดยมิชอบ เป็นก�รกระทำ�เพ่ือให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จ 
ในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึง่มไิด้เป็นไปต�ม 
วถิที�งทีบั่ญญติัไว้ในรฐัธรรมนญูนี ้ศ�ลรฐัธรรมนูญ
จึงมีอำ�น�จที่จะพิจ�รณ�วินิจฉัยได้ และกำ�หนด
ประเด็นวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น

  ประเด็นที่หน่ึง กระบวนก�รพิจ�รณ�ร่�ง
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ..) พุทธศักร�ช .... (แก้ไขเพิ่มเติมม�ตร� 
๑๙๐) ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ก�รแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๙๐ เป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญ
อย่�งยิ่ง เนื่องจ�กเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคว�ม

มั่นคงของประเทศ แม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้
เป็นอำ�น�จของฝ่�ยนิตบิญัญตัใินก�รพจิ�รณ�แก้ไข
ก็ต�ม ห�กแต่กระบวนก�รพิจ�รณ�แก้ไขในเรื่องที่
สำ�คญัดงักล่�วย่อมต้องกระทำ�ด้วยคว�มระมดัระวัง 
ดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใส คำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศช�ติเป็นสำ�คัญ มิใช่มุ่งแต่จะแก้ไขเพื่อ
แก้ปัญห�ให้ฝ่�ยบริห�รหรือคณะรัฐมนตรีส�ม�รถ
ทำ�ข้อตกลงผกูพนักบัน�น�ประเทศได้สะดวกร�บรืน่ 
โดยไม่คำ�นึงถึงก�รเปิดโอก�สให้สม�ชิกรัฐสภ�
รวมถึงประช�ชนส�ม�รถควบคุมตรวจสอบ และ
แสดงคว�มคิดเห็นได้ทุกแง่มุม เพื่อให้ได้คว�มเห็น
ที่หล�กหล�ย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีต้องรับฟังและนำ�
คว�มเห็นของบรรด�สม�ชิกรัฐสภ�และประช�ชน
ไปประมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
ช�ติและประช�ชนโดยรวม ต�มหลักก�รปกครอง
ในระบอบประช�ธิปไตย ทีเ่สียงข้�งม�กจะต้องรบัฟัง
เสียงข้�งน้อย และไม่อ�จละเลยสิทธิประโยชน์ที่
จะต้องจัดสรรให้แก่ฝ่�ยข้�งน้อยอย่�งเป็นธรรม
ห�กเสียงข้�งม�กใช้คว�มได้เปรียบจ�กก�รถือ
เสียงข้�งม�ก กระทำ�โดยไม่รับฟังคว�มคิดเห็นของ
ฝ่�ยข้�งน้อยหรือรับฟังคว�มเห็นเพียงเพื่อให้เป็น
แบบพิธีเท่�นั้น ก�รถืออำ�น�จต�มเสียงข้�งม�ก
โดยไม่เค�รพต่อคว�มเห็นของฝ่�ยเสียงข้�งน้อย
ดังกล่�ว ย่อมกล�ยเป็นเผด็จก�รรูปแบบหน่ึง ที่
เรียกว่�เผด็จก�รโดยเสียงข้�งม�กหรือเผด็จก�ร
ท�งรัฐสภ� อันเป็นรูปแบบของก�รปกครองซึ่ง
ขัดต่อหลักก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยรวม
ทั้งเป็นก�รทำ�ล�ยส�รัตถะและคว�มชอบธรรม
ของกระบวนก�รท�งนิติบัญญัติที่จะต้องผ่�น
ก�รพิจ�รณ�จ�กตัวแทนของปวงชนช�วไทยโดย
รอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน

  (๑) ก�รปิดก�รอภิปร�ยร่�งรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พทุธศักร�ช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมม�ตร� ๑๙๐) ในว�ระ
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ที่หนึ่งขั้นรับหลักก�ร ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ก�รอภิปร�ยแสดง
คว�มเหน็ในก�รบัญญตักิฎหม�ยเป็นสิทธขิัน้พ้ืนฐ�น
ของสม�ชิกรัฐสภ�ต�มที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  
เพื่อเป็นก�รนำ�เสนอคว�มเห็นและให้เหตุผล 
เก่ียวกับคว�มจำ�เป็นในก�รบัญญัติกฎหม�ยหรือ
เหตุผลที่อ�จโต้แย้งก�รบัญญัติกฎหม�ยน้ัน โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับก�รแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ แม้ก�รปิดก�รอภิปร�ยจะเป็นดุลพินิจ
ของประธ�นรฐัสภ�และแม้เสียงข้�งม�กมสีทิธทิีจ่ะ
ลงมติให้ปิดก�รอภิปร�ยก็ต�ม แต่ก�รใช้ดุลพินิจ
และก�รใช้เสียงข้�งม�กดังกล่�ว จะต้องไม่ตัดสิทธิ
ก�รทำ�หน้�ทีข่องสม�ชกิรัฐสภ� หรือละเลยไม่รบัฟัง
คว�มเห็นของฝ่�ยข้�งน้อย ทั้ง ๆ ที่เวล�ซึ่งกำ�หนด
ไว้สำ�หรับก�รอภิปร�ยยังไม่ครบกำ�หนด ดังนั้น 
ก�รรวบรัดปิดก�รอภิปร�ยและปิดประชุมเพื่อให้มี
ก�รลงคะแนนเสยีง จงึเป็นก�รใช้อำ�น�จหน้�ทีไ่ปใน
ท�งทีไ่ม่ชอบ เอือ้ประโยชน์แก่ฝ่�ยเสยีงข้�งม�กโดย 
ไม่เป็นธรรม อันเป็นก�รขดัต่อหลกันติธิรรม จึงเห็นว่� 
ก�รปิดอภิปร�ยร่�งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมใน
ว�ระที่หนึ่งขั้นรับหลักก�ร ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ม�ตร� ๓ วรรคสอง และม�ตร� ๑๒๕ วรรคหนึ่ง

  (๒) ก�รกำ�หนดวันแปรญัตตร่ิ�งรัฐธรรมนญู
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พทุธศกัร�ช .... (แก้ไขเพิม่เตมิม�ตร� ๑๙๐) ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ก�รแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำ�คัญเพร�ะย่อมมีผลกระทบ
ต่อก�รเมืองก�รปกครองของประเทศหรืออ�จ
กระทบต่อสิทธิเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นของประช�ชน
โดยรฐัธรรมนูญ ม�ตร� ๒๙๑ กำ�หนดให้ต้องกระทำ�
โดยให้รัฐสภ�ประชุมร่วมกัน ซึ่งรัฐสภ�ได้ตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รแปรญัตติร่�งรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่เติมดังทีก่ำ�หนดไว้ในข้อบงัคบัก�รประชมุ

รัฐสภ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙๖ ดังนั้น ก�รแปรญัตติ
จึงมีคว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รพิจ�รณ�ร่�ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอย่�งยิ่ง โดยสภ�พแห่ง
ก�รแปรญัตติจึงจำ�เป็นที่จะต้องมีเวล�พอสมควร
เพื่อให้สม�ชิกผู้ประสงค์จะขอแปรญัตติได้ทร�บ
ระยะเวล�ที่แน่นอนในก�รยื่นขอแปรญัตติ อัน
เป็นเอกสิทธิ์ในก�รทำ�หน้�ที่นิติบัญญัติของสม�ชิก
รัฐสภ� ก�รนับระยะเวล�ในก�รแปรญัตติย่อมไม่ 
อ�จนับเวล�ย้อนหลังได้ แต่ต้องนับตั้งแต่วันที่ 
ที่ประชุมมีมติเป็นต้นไป ก�รเริ่มนับระยะเวล�
ย้อนหลังไปจนทำ�ให้เหลือระยะเวล�ขอแปรญัตติ
เพียง ๑ วันเป็นก�รดำ�เนินก�รที่ขัดต่อสภ�พแห่ง
ก�รทำ�หน้�ที่และเอกสิทธิ์ของสม�ชิกรัฐสภ� ทั้ง
ยงัขดัแย้งต่อข้อบงัคบัก�รประชมุของรฐัสภ�และไม่
เป็นกล�ง จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๒๕ 
วรรคหน่ึง และวรรคสองทัง้ขดัต่อหลกันิตธิรรมต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๓ วรรคสอง

  (๓) ก�รพจิ�รณ�และลงมตร่ิ�งรฐัธรรมนญู
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พทุธศักร�ช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมม�ตร� ๑๙๐) ในว�ระ
ทีส่อง ม�ตร� ๓ เป็นร�ยวรรค ชอบด้วยรฐัธรรมนญู 
หรือไม่

  พจิ�รณ�แล้วเหน็ว่� ก�รทีท่ีป่ระชมุร่วมกนั 
ของรัฐสภ�พิจ�รณ�ลงมติร�ยวรรคในม�ตร�
ที่มีหล�ยวรรคโดยไม่ข้�มม�ตร�น้ัน นอกจ�ก
รฐัธรรมนญูและข้อบังคบัก�รประชมุของรฐัสภ�ไม่ได้ 
บัญญัติและกำ�หนดห้�มไว้แล้ว ยังเห็นว่�ก�รลงมติ
ร�ยวรรคย่อมเกิดผลดีต่อก�รพิจ�รณ�ในม�ตร� 
ดังกล่�วให้เป็นไปด้วยคว�มละเอียดรอบคอบม�ก
ยิง่ขึน้ ทำ�ให้เนือ้ห�ของร่�งและของม�ตร�ดงักล่�วมี
คว�มเชือ่มโยงและไม่ขดัแย้งกัน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง
กับก�รพจิ�รณ�ม�ตร�ทีม่เีน้ือห�หล�ยวรรคดงัเช่น
บทบญัญตัริฐัธรรมนญูม�ตร� ๑๙๐ ก�รพจิ�รณ�ลงมติ
ร่�งรฐัธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเตมิ ม�ตร� ๓ เป็นร�ยวรรค  
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ไม่เป ็นก�รฝ่�ฝืนข้อบังคับก�รประชุมรัฐสภ� 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑ และไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๒๕ 

  ประเด็นที่สอง ก�รแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อห�

ของร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักร�ช .... (แก้ไขเพิ่มเติม

ม�ตร� ๑๙๐) ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และ

มีลักษณะเป็นก�รกระทำ�เพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จใน

ก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึ่งมิได้เป็นไปต�ม

วิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่

  ก�รแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต�มร่�ง 

รั ฐธรรมนูญแก ้ ไข เพิ่ ม เติม ท่ีผู ้ ร ้ อง เสนอให  ้

ศ�ลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยันัน้ มเีนือ้ห�ส�ระสำ�คญัเป็นก�ร 

แก้ไขอำ�น�จของรัฐสภ�ในก�รตรวจสอบก�รทำ�

หนงัสอืสัญญ�ระหว่�งประเทศของฝ่�ยบรหิ�ร และ

ตัดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในหล�ยประเด็น

จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจ�รณ�วินิจฉัยว ่�ร ่�ง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่�ว เป็นก�รกระทำ�

เพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จในก�รปกครองประเทศ

โดยวิธีก�รซึ่งมิได้เป็นไปต�มวิถีท�งท่ีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� รัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จักรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๑๙๐ 

เป ็นบทบัญญัติ ซึ่ ง เป ็นพระร�ชอำ �น�จของ 

พระมห�กษัตริย์ในก�รทำ�หนังสือสัญญ�สันติภ�พ 

สัญญ�สงบศึกและสัญญ�อื่น กับน�น�ประเทศ

หรือกับองค์ก�รระหว่�งประเทศ โดยทรงใช้

อำ�น�จนั้นท�งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่�ยบริห�รต�ม

นัยแห่งม�ตร� ๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ดัง

นั้น อำ�น�จในก�รทำ�หนังสือสัญญ�จึงเป็นอำ�น�จ

อันสำ�คัญยิ่งที่คณะรัฐมนตรีหรือฝ่�ยบริห�รจำ�ต้อง

ตระหนักและประพฤติให้เป็นไปต�มหลักนิติธรรม 

และโดยทีห่ลกัก�รของก�รทำ�หนงัสอืสญัญ�กบัต่�ง

ประเทศน้ัน ได้ถกูบญัญติัเริม่แรกในรฐัธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จกัรสย�ม พทุธศกัร�ช ๒๔๗๕ หลงัจ�กน้ัน
ได้คงหลักก�รและเน้ือห�เดิมเรื่อยม�จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญนี้ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงในเนื้อห�หล�ย
ประก�ร โดยมีเจตน�รมณ์คือ กำ�หนดให้กลไก
สถ�บันท�งก�รเมืองโดยเฉพ�ะฝ่�ยนิติบัญญัติ
และฝ่�ยบริห�รให้มีดุลยภ�พและประสิทธิภ�พ
ต�มวิถีท�งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมี
พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบรัฐสภ� และ
เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รทำ�หนังสือสัญญ�กับ 
น�น�ประเทศ โดยยังคงหลักก�รที่ให ้ก�รทำ� 
สนธิสัญญ� หรือสัญญ�อื่นระหว่�งประเทศไทยกับ 
น�น�ประเทศ หรือกับองค์ก�รระหว่�งประเทศ 
เป็นพระร�ชอำ�น�จของพระมห�กษัตริย์ในฐ�นะ 
ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ และกำ�หนดให้ก�รทำ� 
สนธิสญัญ�หรอืหนงัสอืสญัญ�ทีม่คีว�มสำ�คญัจะต้อง 
ดำ�เนินก�รไปต�มหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด 
คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอกรอบก�รเจรจ�เพื่อขอ
คว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�ก่อน และภ�ยหลังก�ร
เจรจ�หรือก่อนลงน�มในหนังสือสัญญ� ก็จะต้อง 
ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�อีกด้วย นอกจ�กนี้
ยังต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีก�รรับฟังคว�มคิด
เห็นของประช�ชนก่อนดำ�เนินก�ร และต้องให้
ประช�ชนเข้�ถึงร�ยละเอียดของหนังสือสัญญ�
น้ันก่อนท่ีจะแสดงเจตน�ให้มีผลผูกพันประเทศ 
ก็เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสและคว�มรอบคอบ
โดยเฉพ�ะเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญเกี่ยวกับคว�มอยู่ 
รอดและผลประโยชน์สำ�คัญของประเทศ ซ่ึงห�ก
ผดิพล�ดจะมผีลผกูพนัระยะย�วและย�กทีจ่ะแก้ไข
เยียวย�ได้

  ก�รที่ผู ้ถูกร้องได้ร ่วมกันแก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อห�รัฐธรรมนูญโดยเพิ่มคำ�ว่� “โดยชัดแจ้ง” 
ต่อท้�ยประเภทหนังสือสัญญ�ต่�งๆ ต�มม�ตร� 
๑๙๐ วรรคสอง ก่อให้เกิดอำ�น�จตีคว�มแก่คณะ
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รัฐมนตรีในก�รตีคว�มอย่�งแคบหรือตีคว�มอย่�ง
จำ�กัดคว�ม เพ่ือให้หนังสือสัญญ�ท่ีต้องได้รับ
คว�มเห็นชอบของรัฐสภ� และก�รมีส่วนร่วมรับรู้
และแสดงคว�มคิดเห็นของประช�ชนนั้นมีจำ�นวน
น้อยที่สุด ซึ่งเป็นก�รลิดรอนอำ�น�จในก�รตรวจ
สอบถ่วงดุลของรัฐสภ�ซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำ�น�จ
นิติบัญญัติให้ลดน้อยถอยลงไปและเป็นก�รเพิ่ม
อำ�น�จให้แก่รฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรใีห้เพิม่ม�ก
ข้ึน ก�รกระทำ�ดงักล่�วจงึส่งผลกระทบต่อหลกัก�ร
แบ่งแยกดุลค�นอำ�น�จและก�รรักษ�ดุลยภ�พ
ระหว่�งรัฐสภ�และคณะรัฐมนตรี และอ�จก่อให้
เกดิอำ�น�จเบด็เสรจ็เดด็ข�ดแก่คณะรัฐมนตรใีนก�ร
ทำ�หนังสือสัญญ�กับน�น�ประเทศ หรือองค์ก�ร
ระหว่�งประเทศ รวมทั้งก็จะไม่เกิดผลในท�ง
ป้องกันให้รอบคอบรัดกุมต�มคว�มมุ่งหม�ยของ
รัฐธรรมนูญที่มุ่งตรวจสอบควบคุมก�รทำ�หนังสือ
สัญญ�ที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งก่อนที่ฝ่�ยบริห�รจะไป
ลงน�มให้มีผลผูกพันประเทศ ซึ่งจะเกิดปัญห�ที่ไม่
อ�จแก้ไขต�มม�ภ�ยหลังได้ แม้รฐัธรรมนูญ ม�ตร� 
๑๙๐ จะบัญญัติไม่ชัดเจนในเรื่อง “หนังสือสัญญ�
ใด ... มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่�งกว้�งขว�ง หรือมีผล
ผูกพันด้�นก�รค้� ก�รลงทุน หรืองบประม�ณของ
ประเทศ อย่�งมนียัสำ�คญั”แต่ก็ได้มกี�รแก้ไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้มีกฎหม�ย
กำ�หนดประเภทของหนังสือสัญญ�และกรอบก�ร
เจรจ� ขั้นตอนและวิธีก�รจัดทำ�หนังสือสัญญ�ดัง
กล�่วไว้แล้ว เพือ่เป็นแนวท�งในก�รแก้ปัญห�เรือ่ง
คว�มไม่ชัดเจนและคว�มไม่ยืดหยุ่นในท�งปฏิบัติ

  ก�รแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อห�รัฐธรรมนูญโดย
ตัดคำ�ว่� “หนังสือสัญญ�ใด ... มีผลกระทบต่อ
คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่�งกว้�งขว�ง หรือมีผลผูกพันด้�นก�รค้� ก�ร
ลงทุน หรืองบประม�ณของประเทศอย่�งมีนัย

สำ�คัญ ต้องได้รับคว�มเห็นชอบของรัฐสภ� ...” 
ออกไปเป็นก�รลดทอนอำ�น�จของรัฐสภ�ซึ่งเป็น
องค์กรของฝ่�ยนิติบัญญัติให้เหลือเพียงอำ�น�จ
ตรวจสอบหนังสือสัญญ�ใดที่มีบทให้เปิดเสรีด้�น
ก�รค้� ก�รลงทุน เท่�นั้น และเพิ่มอำ�น�จให้คณะ
รัฐมนตรีในก�รทำ�หนังสือสัญญ�กับน�น�ประเทศ 
หรือองค์ก�รระหว่�งประเทศที่มีผลกระทบต่อ
คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่�งกว้�งขว�ง หรือมีผลผูกพันด้�นก�รค้� ก�ร
ลงทุน หรืองบประม�ณของประเทศอย่�งมีนัย
สำ�คัญ เป็นก�รทำ�ล�ยดุลยภ�พในก�รตรวจสอบ
ถ่วงดุลต�มหลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จ ก�รกระทำ� 
ดงักล่�วของผูถ้กูร้องจงึเป็นก�รกระทำ�ทีไ่ม่ชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๓ วรรคหน่ึง และวรรคสอง 
และก�รแก้ไขเพิ่มเติมม�ตร� ๑๙๐ วรรคส�ม ซ่ึง
กำ�หนดให้คณะรฐัมนตรต้ีองชีแ้จงต่อรฐัสภ�เกีย่วกับ
หนังสือสัญญ�โดยก�รเสนอกรอบก�รเจรจ�ต่อ
รัฐสภ�เพื่อขอคว�มเห็นชอบ โดยก�รตัดเนื้อห�ใน
บทบัญญัติวรรคดังกล่�ว เป็นก�รลดทอนอำ�น�จ
ตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่�ยนิติบัญญัติ ก�รกระทำ�
ของผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๓ 
จึงเป็นก�รกระทำ�เพื่อให้ได้ม�ซ่ึงอำ�น�จในก�ร
ปกครองประเทศโดยวิธีก�รซ่ึงมิได้เป็นไปต�มวิถี
ท�งทีม่ไิด้บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญน้ี นอกจ�กนีก้�ร
แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อห�รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๙๐ โดย
มีเจตน�เพื่อเพิ่มอำ�น�จในก�รทำ�หนังสือสัญญ�
กับน�น�ประเทศหรือกับองค์ก�รระหว่�งประเทศ
ให้ฝ่�ยบริห�รซึ่งประกอบด้วยบุคคลส่วนใหญ่เป็น
สม�ชกิพรรคก�รเมอืงทีต่นสงักัดอยูใ่ห้มอีำ�น�จม�ก
ขึ้นโดยปร�ศจ�กก�รตรวจสอบ ถือว่�ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้�ที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่เป็นก�รกระทำ� 
เพยีงเพือ่คว�มสะดวกของบุคคลเหล่�น้ัน ก�รกระทำ�
ของผู ้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๑๒๒ และก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดเนื้อห�ที่ให้
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สิทธิประช�ชนในก�รรับฟังข้อมูล ตรวจสอบ และ
แสดงคว�มคิดเห็นในก�รจัดทำ�หนังสือสัญญ�ของ
ฝ่�ยบรหิ�ร รวมทัง้ตดัสทิธขิองประช�ชนทีจ่ะเข้�ถงึ
ร�ยละเอียดของหนงัสือสัญญ�ก่อนทีค่ณะรัฐมนตรี
จะแสดงเจตน�ให้มีผลผูกพันประเทศ เป็นก�ร
จำ�กัดสิทธิของประช�ชนต�มรัฐธรรมนูญและ
ทำ�ล�ยคว�มเสมอภ�คในก�รได้รับคว�มคุ้มครอง
ต�มรัฐธรรมนูญนี้ จึงเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๔ ม�ตร� ๕ และม�ตร� ๘๗ 
อันเป็นก�รกระทำ�เพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จในก�ร
ปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึง่มิได้เป็นไปต�มวิถที�ง
ที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

  ศาลรฐัธรรมนญูจึงวนิิจฉยัว่า การพจิารณา 

และลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถู้กร้อง 

ทั้ งหมดในคดีนี้ 	 เป ็นการกระท�าที่ ไม ่ชอบ 

ด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓	

วรรคสอง	 และมาตรา	 ๑๒๕	 วรรคหนึ่ง	 และ 

วรรคสอง	และการท่ีผูถู้กร้องร่วมกันแก้ไขเพิม่เติม 

เน้ือหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๙๐	 เป็นการ 

กระท�าท่ีไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู	มาตรา	๓	มาตรา	๔	 

มาตรา	๕	มาตรา	๘๗	และมาตรา	๑๒๒	อันเป็น 

การกระท�าการเพือ่ให้บคุคลหรอืคณะบุคคลได้มา 

ซึ่งอ�านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 

ซึ่ งมิ ได ้ เป ็น ไปตามวิถีทาง ท่ีบัญญั ติ ไว ้ ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา	๖๘	วรรคหนึ่ง

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒/๒๕๕๗

เรื่อง    คณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้เสนอเร่ืองต่อศ�ลรฐัธรรมนญูเพ่ือขอให้พจิ�รณ�วนิจิฉยั
ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๔ กรณีคว�มขัดแย้งเกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งและ
คณะรัฐมนตรีในก�รกำ�หนดวันเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรใหม่เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไป

ผู้ร้อง    คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๔ ม�ตร� ๑๐๘ และม�ตร� ๒๓๕ 

    และพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    ม�ตร� ๓ ม�ตร� ๔ และม�ตร� ๕

    ผูร้้อง ยืน่คำ�ร้องขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�วนิจิฉยัต�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๒๑๔ 
ข้อเท็จจริงต�มคำ�ร้องและเอกส�รประกอบสรุปได้ดังนี้          

 ผู ้ร ้องอ้�งว ่� ต�มท่ีมีพระร�ชกฤษฎีก�
ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ 
ธันว�คม ๒๕๕๖ อันมีผลทำ�ให้สม�ชิกภ�พของ
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรสิ้นสุดลง โดยม�ตร� ๔ 
บัญญัติให้มีก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร
เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปในวันอ�ทิตย์ที่ ๒ กุมภ�พันธ ์

พ.ศ.๒๕๕๗ และม�ตร� ๕ บญัญตัใิห้น�ยกรฐัมนตรี
และประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้งรักษ�ก�รต�ม 
พระร�ชกฤษฎกี�นีผู้ร้้องจึงได้มีประก�ศคณะกรรมก�ร 
ก�รเลอืกตัง้ เรือ่ง ก�รสมคัรรบัเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�
ผู้แทนร�ษฎร ฉบับลงวันที่ ๑๒ ธันว�คม ๒๕๕๖ 
โดยกำ�หนดวันที่พรรคก�รเมืองจะยื่นบัญชีร�ยชื่อ
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ผู้สมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบ
บัญชีร�ยชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันว�คม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๒๗ ธันว�คม ๒๕๕๖ และกำ�หนดวันรับ
สมัครเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันว�คม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๑ มกร�คม ๒๕๕๗ ซึ่งในช่วงระยะเวล�ที่
กำ�หนดให้พรรคก�รเมืองยื่นบัญชีร�ยชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎรแบบบัญชี
ร�ยชื่อนั้น ปร�กฏว่�มีกลุ่มผู้ชุมนุมม�ปิดล้อม
สถ�นที่รับสมัครเลือกต้ัง ณ อ�ค�รกีฬ�เวสน์ ๒ 
ศูนย์เย�วชนกรุงเทพมห�นคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขต
ดินแดง กรุงเทพมห�นคร และมีก�รกระทบกระทั่ง
กับเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจที่ดูแลคว�มปลอดภัยจนมี 
ผูเ้สยีชวีติและผูบ้�ดเจบ็หล�ยร�ย ห�กมกี�รจัดก�ร
เลอืกต้ังในวันอ�ทติย์ที ่๒ กมุภ�พนัธ์ ๒๕๕๗ ต่อไป 
ในขณะที่ยังมีคว�มขัดแย้งในเรื่องแนวคิดในก�ร
จัดก�รเลือกต้ัง โดยมิได้ทำ�คว�มเข้�ใจและสร้�ง
ข้อตกลงร่วมกนัเพือ่คว�มสงบสขุในสงัคมอ�จก่อให้ 
เกิดเหตกุ�รณ์คว�มรุนแรงต่�งๆ ได้ ผูร้้องจึงเห็นว่� 
กรณดัีงทีก่ล่�วม�ข้�งต้นเป็นกรณทีีเ่กดิคว�มขดัแย้ง
เกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ระหว่�งน�ยกรัฐมนตรีใน
ฐ�นะหัวหน้�คณะรัฐมนตรีกับผู้ร้อง อันเป็นองค์กร
ต�มรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศ�ลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป  
และมีคว�มจำ�เป ็นเร ่งด ่วนที่จะเสนอเรื่องให้ 
ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย

  ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล ้ว เห็นว ่ � 
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๔ บัญญัติว่�ในกรณีที่มี
คว�มขัดแย้งเกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ระหว่�งรัฐสภ� 
คณะรฐัมนตร ีหรอืองค์กรต�มรฐัธรรมนญูทีม่ใิช่ศ�ล
ต้ังแต่สององค์กรข้ึนไป ให้ประธ�นรัฐสภ� น�ยก
รัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมคว�ม
เห็นต่อศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจ�รณ�วินิจฉัย กรณี
ที่จะเป็นคว�มขัดแย้งเกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ต�ม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่�วจะต้องเป็นก�ร

โต้แย้งหรือมีข้อพิพ�ทเกี่ยวกับก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่

ระหว่�งองค์กรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปและเป็น

อำ�น�จหน้�ทีต่�มรฐัธรรมนูญซ่ึงต้องเป็นข้อขดัแย้ง

หรือข้อพิพ�ทที่เกิดขึ้นแล้วเท่�น้ัน ห�กเป็นเพียง

ข้อห�รือหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ต�ม

รฐัธรรมนูญขององค์กรน้ันศ�ลรฐัธรรมนูญย่อมไม่มี

อำ�น�จพิจ�รณ�ข้อห�รือหรือข้อสงสัยดังกล่�ว ซึ่ง

กรณีต�มคำ�ร้องเป็นคว�มขัดแย้งเก่ียวกับอำ�น�จ

หน้�ทีใ่นก�รตร�พระร�ชกฤษฎกี�กำ�หนดวนัเลอืกตัง้ 

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รทั่วไปขึ้นใหม ่

ของคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้กบัคณะรฐัมนตรโีดย

น�ยกรฐัมนตร ีจึงต้องด้วยเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ที่

ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญรับคำ�ร้องไว้พิจ�รณ�วินิจฉัยได้

ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๔ และกำ�หนดประเด็น

พิจ�รณ�วินิจฉัยเป็น ๒ ประเด็น

 ประเดน็ทีห่น่ึง วนัเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทน

ร�ษฎรเป็นก�รท่ัวไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ในพระร�ช

กฤษฎกี�ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรจะกำ�หนดวนัเลอืกตัง้

ทั่วไปขึ้นใหม่ได้หรือไม่ อย่�งไร 

 พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� รัฐธรรมนูญ ม�ตร� 

๑๐๘ วรรคหน่ึง บญัญตัใิห้ก�รยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร

เป็นพระร�ชอำ�น�จของพระมห�กษัตรย์ิ และวรรคสอง 

บัญญัติให ้ก�รยุบสภ�ผู ้แทนร�ษฎรต ้องตร� 

เป็นพระร�ชกฤษฎีก�ซึ่งจะต้องกำ�หนดวันเลือกตั้ง

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปไว้

ด้วย สำ�หรบัพระร�ชกฤษฎกี�ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นัน้ มบีทบัญญตัทิีเ่ป็นส�ระสำ�คญัสองส่วน 

ส่วนที่หนึ่ง ม�ตร� ๓ เป็นบทบัญญัติให้ยุบสภ� 

ผูแ้ทนร�ษฎรเพือ่ให้มกี�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทน

ร�ษฎรใหม่และส่วนทีส่อง ม�ตร� ๔ เป็นบทบญัญติั

ทีก่ำ�หนดให้มกี�รเลอืกต้ังสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร

เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปในวันอ�ทิตย์ที่ ๒ กุมภ�พันธ์ 

๒๕๕๗ โดยมีม�ตร� ๕ บญัญัตใิห้น�ยกรัฐมนตรีและ
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ประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้งเป็นผู้รักษ�ก�รต�ม 
พระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�ว

 ก�รกำ�หนดวันเลือกตั้งทั่วไปน้ีแม้เป็นก�ร
กำ�หนดโดยน�ยกรัฐมนตรีเนื่องจ�กน�ยกรัฐมนตรี
เป็นผู้นำ�คว�มกร�บบังคมทูลฯ และลงน�มสนอง
พระบรมร�ชโองก�รพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�วแต่
ก�รกำ�หนดวนัเลอืกตัง้ทัว่ไปมีคว�มสมัพนัธ์กบัก�ร 
ควบคุมและก�รดำ�เนนิก�รจดัหรอืจดัให้มีก�รเลือกตัง้ 
ซึง่เป็นอำ�น�จหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รก�รเลือกตัง้
ต�มที่รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๓๕ ได้ให้อำ�น�จไว้
น�ยกรัฐมนตรีจึงจำ�เป็นต้องประส�นง�นกับคณะ
กรรมก�รก�รเลือกตั้งก่อน ทั้งนี้ก�รที่รัฐธรรมนูญ 
บัญญัติให ้ต ้องกำ�หนดวันเลือกตั้งทั่วไปไว ้ใน 
พระร�ชกฤษฎกี�ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรน้ัน กเ็พือ่เร่งรัด 
ให้ได้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรและรฐับ�ลใหม่ม�ทำ�
หน้�ที่โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำ�เนินก�รบริห�รประเทศ
ต�มวิถีท�งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไปเท่�น้ัน 
ไม่ใช่บทบงัคบัเดด็ข�ด ห�กเกดิเหตสุดุวสิยัหรอืเหตุ
จำ�เป็นอย่�งอืน่ม�ขดัขว�งทำ�ให้ก�รจดัก�รเลือกต้ัง
ทั่วไปต�มกำ�หนดเดิมไม่อ�จดำ�เนินก�รให้บรรลุผล
ต�มเจตน�รมณ์ของรฐัธรรมนญูได้ หรอือ�จเป็นเหตุ
ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ประเทศช�ติ คว�มมั่นคง
แห่งรัฐ หรือภัยพิบัติส�ธ�รณะอันสำ�คัญ ก็ส�ม�รถ
กำ�หนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ต่�งจ�กที่กำ�หนด
ไว้ในพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรได้ต�ม
สภ�พก�รณ์แห่งคว�มจำ�เป็น แต่จะต้องกระทำ�โดย
ก�รตร�เป็นพระร�ชกฤษฎีก�แก้ไขเปลี่ยนแปลง
กำ�หนดวันเลือกตั้งทั่วไปที่กำ�หนดไว้เดิม 

 ประเดน็ทีส่อง ก�รกำ�หนดวนัเลอืกตัง้สม�ชกิ
สภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รทั่วไปข้ึนใหม่เป็นอำ�น�จ
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบขององค์กรใด

 พจิ�รณ�แล้วเหน็ว่� ในกรณทีีค่ณะกรรมก�ร
ก�รเลือกตั้งไม่ส�ม�รถจัดก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ� 

ผูแ้ทนร�ษฎรเป็นก�รทัว่ไปให้เป็นไปต�มบทบญัญติั
รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอันเนื่องม�
จ�กเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำ�เป็นอย่�งอื่นหรือมี
เหตุขัดขว�งทำ�ให้ก�รจัดก�รเลือกต้ังทั่วไปต�ม
ที่กำ�หนดวันเลือกตั้งทั่วไปไว้ในพระร�ชกฤษฎีก�
ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรไม่อ�จดำ�เนินก�รได้หรือจะ
ทำ�ให้ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และไม่เป็นไปต�ม 
เจตน�รมณ์ของรฐัธรรมนูญ ก�รกำ�หนดวนัเลอืกตัง้ 
ทั่วไปขึ้นใหม่ย่อมส�ม�รถกระทำ�ได้โดยก�รตร� 
เป็นพระร�ชกฤษฎกี�ซึง่เป็นอำ�น�จหน้�ทีข่องน�ยก
รัฐมนตรีที่ต้องเป็นผู้นำ�คว�มกร�บบังคมทูลฯ ต่อ
พระมห�กษัตริย์ แต่น�ยกรัฐมนตรีจะต้องปรึกษ�
ห�รือกับคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งก่อนเนื่องจ�ก
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๓๕ บัญญัติให้คณะกรรมก�ร
ก�รเลอืกตัง้เป็นผูค้วบคมุและดำ�เนินก�รจัดหรอืจัด
ให้มีก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรให้เป็น
ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และวรรคสอง บัญญัติ
ให้ประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้งเป็นผู้รักษ�ก�ร
ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
ก�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรและก�รได้ม�
ซึ่งสม�ชิกวุฒิสภ� พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับ
ผิดชอบในก�รควบคุมและดำ�เนินก�รจัดก�รเลือก
ตั้งให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระร�ชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่�วทั้งพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ� 
ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ม�ตร� ๕ ก็บัญญัติให้
ประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้งเป็นผู้รักษ�ก�รต�ม 
พระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�วร่วมกับน�ยกรัฐมนตรี
ด้วย ซึง่ในกรณทีีก่ฎหม�ยใดบญัญตัใิห้มผีูร้กัษ�ก�ร
ต�มกฎหม�ยหล�ยคน ย่อมเป็นอำ�น�จหน้�ที่ของ
ผู ้รักษ�ก�รต�มกฎหม�ยที่จะต้องปฏิบัติหน้�ที ่
และรบัผดิชอบในส่วนทีเ่กีย่วกบัอำ�น�จหน้�ทีข่องตน  
รวมทั้งประส�นก�รปฏิบัติในระหว่�งผู้รักษ�ก�ร
ต�มกฎหม�ยคนอื่นและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
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ด้วย เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รปฏิบัติเป็นไปต�ม
วัตถุประสงค์ของกฎหม�ย ก�รที่พระร�ชกฤษฎีก�
ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรมีบทบัญญัติให้น�ยกรัฐมนตรี
และประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้งเป็นผู้รักษ�ก�ร 
ต�มกฎหม�ย กเ็พือ่ให้บุคคลทัง้สองเป็นผูร้บัผดิชอบ 
จัดก�รก�รเลือกตั้งทั่วไปให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
จึงเห็นได้ว่�ห�กมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดวัน
เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จ�กวันเลือกต้ังทั่วไปเดิมที่
กำ�หนดไว้ในพระร�ชกฤษฎกี�ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร 
ย่อมเป็นอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบร่วมกัน 
ของน�ยกรฐัมนตรีและประธ�นกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ 

ซึ่งเป็นผู้รักษ�ก�รต�มกฎหม�ยจะต้องร่วมกันเพ่ือ
ให้ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�ร
ทั่วไปสำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยดีต�มเจตน�รมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ

  ศาลรัฐธรรมนญูจึงวนิจิฉัยว่า	 วนัเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปตามที่
ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน
ราษฎรสามารถก�าหนดขึน้ใหม่ได้	และการก�าหนด 
วนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป
ขึ้นใหม่เป็นอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง	

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓	-	๔/๒๕๕๗

เรื่อง    ประธ�นรฐัสภ�ส่งคว�มเหน็ของสม�ชกิรฐัสภ� และประธ�นสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรส่ง
คว�มเห็นของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร ขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัต�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๕๔ วรรคหนึง่  
(๑) ว่�ร่�งพระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น 
คมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... มีข้อคว�มขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้องต�ม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่

ผู้ร้อง    น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น สม�ชิกรัฐสภ� กับคณะ รวม ๖๖ คน ผู้ร้องที่ ๑

    น�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร กับคณะ รวม ๑๔๖ คน  
    ผู้ร้องที่ ๒ 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) ม�ตร� ๑๖๙ วรรคหน่ึง และม�ตร� ๑๗๐ 

  ประธ�นรัฐสภ�ส่งคว�มเห็นของผู้ร้องที่ 
๑ และประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรส่งคว�มเห็นของ 
ผู ้ร ้องที่ ๒ เพื่อขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�
วนิจิฉยัต�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) 
โดยศ�ลรฐัธรรมนญูเห็นว่� คำ�ร้องทัง้สองมปีระเดน็
แห่งคดีเป็นเรือ่งเดยีวกนั จงึมคีำ�สัง่ให้รวมพจิ�รณ�
และวินิจฉัยไปในคร�วเดียวกัน ข้อเท็จจริงต�ม
คำ�ร้องและเอกส�รประกอบสรุปได้ดังนี้ 

  ผู ้ร้องที่ ๒ เห็นว่� ร่�งพระร�ชบัญญัติ
ให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. .... ตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญเนื่องจ�กก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สอง 
ปร�กฏว่� น�ยนริศร ทองธิร�ช สม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎร จังหวัดสกลนครได้ใช้บัตรแสดงตนแทน
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรผู้อื่นประม�ณสี่ถึงห้�คน 
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และใช้บัตรลงมติเห็นชอบในร่�งพระร�ชบัญญัตินี้
แทนสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรผูอ้ืน่อกีประม�ณส�ม 
ถึงสี่คน เมื่อกระบวนก�รตร�ร่�งพระร�ชบัญญัตินี้ 
มสีม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรคนหนึง่ได้ลงคะแนนเสียง
เกินกว่�หนึ่งคะแนนและลงคะแนนโดยละเมิด 
เอกสิทธิ์ของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรผู้อื่น จึงมีผล
ให้ก�รลงคะแนนดังกล่�วต้องตกเป็นโมฆะ นอกจ�กนัน้ 
ร่�งพระร�ชบัญญัตินี้ยังตร�ข้ึนโดยไม่ถูกต้อง 
ต�มกระบวนก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยของ
แผ่นดินต�มรัฐธรรมนูญ จึงตร�ข้ึนโดยไม่ถูกต้อง
ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 ผู ้ร ้องทั้งสองเห็นว่� ร่�งพระร�ชบัญญัติ
ให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. .... ม�ตร� ๕ และม�ตร� ๖ มีข้อคว�มขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ เนื่องจ�ก
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ กำ�หนดให้ก�รจ่�ย
เงินแผ่นดินต้องกระทำ�ต�มท่ีบัญญัติไว้เฉพ�ะใน
กฎหม�ยว่�ด้วยงบประม�ณร�ยจ่�ย กฎหม�ยว่�
ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ กฎหม�ยเกี่ยวด้วยก�รโอน
งบประม�ณ และกฎหม�ยว่�ด้วยเงินคงคลัง ซ่ึง
รัฐธรรมนูญนี้มีเจตน�รมณ์ในก�รควบคุมให้ก�รใช้ 
จ่�ยเงนิแผ่นดนิเป็นไปต�มกรอบวนิยัก�รเงนิก�รคลงั 
อย่�งเคร่งครัดและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๑๗๐ เนือ่งจ�กในปัจจบุนัยงัมไิด้มกี�รตร�กฎหม�ย
ก�รเงินก�รคลังของรัฐเพื่อกำ�หนดกรอบวินัยก�ร
เงนิก�รคลงัต�มม�ตร� ๑๖๗ วรรคส�ม เงนิร�ยได้ที่
ได้จ�กก�รกู้ต�มร่�งพระร�ชบัญญัตินี้ จึงมีสถ�นะ
เป็นเงินร�ยได้ของหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ต้องนำ�ส่ง
เป็นร�ยได้แผ่นดินต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๗๐ 
และเป็นเงินแผ่นดินอย่�งหนึ่ง ดังนั้น ก�รที่ร่�ง 
พระร�ชบญัญตันิีก้ำ�หนดให้มกี�รใช้จ่�ยเงนิกูด้งักล่�ว 
จึงเป็นก�รขัดหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๖๙ 
วรรคหนึง่ และม�ตร� ๑๗๐ ด้วย

  ศ�ลรัฐธรรมนูญได้กำ�หนดประเด็นวินิจฉัย
รวม ๒ ประเด็น ดังนี้

   ประเด็นที่หนึ่ง ร ่�งพระร�ชบัญญัติให้
อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู ้ เงินเพื่อก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. .... ตร�ขึ้นโดยถูกต้องต�มบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ก�รแสดงตนและ 
ลงมติของน�ยนริศร ทองธิร�ช สม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและ
ลงมติแทนสม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎรร�ยอื่นน้ัน
นอกจ�กจะเป็นก�รละเมิดหลักก�รพื้นฐ�นของ
ก�รเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรซึ่งถือได้ว่�เป็น
ผู้แทนปวงชนช�วไทย ซึ่งต้องปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่
อยู่ในคว�มผูกมัดแห่งอ�ณัติมอบหม�ยหรือก�ร
ครอบงำ�ใดๆ และต้องปฏิบัติด้วยคว�มซื่อสัตย์
สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนช�วไทย 
โดยปร�ศจ�กก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ต�ม
รัฐธรรมนูญม�ตร� ๑๒๒ แล้ว ยังขัดต่อหลักคว�ม
ซือ่สตัย์สจุรติทีส่ม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรได้ปฏญิ�ณตน
ไว้ต�มรัฐธรรมนูญม�ตร� ๑๒๓ และขัดต่อหลัก
ก�รออกเสียงลงคะแนนต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๑๒๖ วรรคส�ม ทำ�ให้สม�ชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่ง
เสียงในก�รออกเสียงลงคะแนน มีผลทำ�ให้ก�ร
ออกเสียงลงคะแนนของสภ�ผู้แทนร�ษฎรในก�ร
ประชุมพิจ�รณ�น้ัน เป็นก�รออกเสียงลงคะแนน
ที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ที่แท้จริงของ
ผู้แทนปวงชนช�วไทย เมื่อกระบวนก�รออกเสียง
ลงคะแนนในก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัตินี้ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงถือว่�มติของสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรในกระบวนก�รตร�ร่�งพระร�ชบัญญัติ 
ดงักล่�วเป็นมตทิีไ่ม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญ อันมผีลให้ 
ร่�งพระร�ชบญัญติัให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลงักูเ้งนิ 
เพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คม 
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ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ตร�ขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

  ประเดน็ทีส่อง ร่�งพระร�ชบญัญตัใิห้อำ�น�จ
กระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
มีข้อคว�มขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หมวด ๘  
ว่�ด้วยก�รเงินก�รคลัง และงบประม�ณ หรือไม่

   พิจ�รณ�แล้ว รัฐธรรมนูญ หมวด ๘ ได้
บัญญัติหลักเกณฑ์ก�รใช้จ่�ยเงินแผ่นดินไว้ใน
ม�ตร� ๑๖๙ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรอบวินัย
ก�รเงินก�รคลังไว้ในม�ตร� ๑๗๐ วรรคสอง และ
ม�ตร� ๑๖๗ วรรคส�ม โดยไม่ได้มีก�รกำ�หนด
คว�มหม�ยคำ�ว่� “เงินแผ่นดิน” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหม�ยใดอย่�งไรก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ�จ�ก 
พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รตรวจ 
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�ตร� ๔ ประกอบกับ
คว�มเห็นของพย�นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีประสบก�รณ์
และคว�มเชี่ยวช�ญเกี่ยวกับก�รเงิน ก�รคลัง และ
งบประม�ณ แล้ว เงินแผ่นดิน ย่อมหม�ยถึง เงิน
ของประช�ชนทัง้ช�ต ิโดยหม�ยคว�มรวมถงึบรรด�
เงินทั้งปวง ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ ที่รัฐ
เป็นเจ้�ของหรอือยูใ่นคว�มครอบครองของรัฐไม่ว่�
จะเป็นเงินงบประม�ณ เงินนอกงบประม�ณ เงินกู้ 
เงนิอดุหนนุ เงนิบรจิ�ค หรอืเงนิช่วยเหลอืจ�กแหล่ง
ในประเทศหรือต่�งประเทศอันเนื่องม�จ�กก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎหม�ยหรือต�มวัตถุประสงค์
ของหน่วยง�นรัฐนั้นๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเงินกู ้
ต�มร่�งพระร�ชบญัญตันิีม้ภี�ระต้องชำ�ระคนืทัง้เงนิต้น 
หรือดอกเบี้ยจ�กเงินที่ตั้งไว้ในงบประม�ณร�ยจ่�ย
ประจำ�ปี ดังนั้น เงินกู ้ต�มร่�งพระร�ชบัญญัติ
ให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. .... จึงเป็นเงินแผ่นดิน

    ประเด็นท่ีต้องพิจ�รณ�วินิจฉัยต่อไปมีว่� 
ร่�งพระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลัง 

กู ้ เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร ้�งพื้นฐ�นด ้�น
คมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญม�ตร� ๑๖๙ หรือไม่

    เมื่อพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จ
กระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

ม�ตร� ๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่� “เงินที่ได้จ�กก�ร

กู้เงนิต�มม�ตร� ๕ ให้นำ�ไปใช้จ่�ยต�มวัตถปุระสงค์

ในก�รกู้ โดยไม่ต้องนำ�ส่งคลังต�มกฎหม�ยว่�ด้วย

วิธีก�รงบประม�ณและกฎหม�ยว่�ด้วยเงนิคงคลงั” 

ประกอบม�ตร� ๑๔ วรรคหนึ่ง และม�ตร� ๑๕ ว่�

ด้วยก�รให้หน่วยง�นเจ้�ของโครงก�รจัดทำ�ร�ย

ละเอียดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้

ดำ�เนินก�รได้แล้วเห็นว่�ก�รใช้จ่�ยเงินกู้ต�มร่�ง

พระร�ชบัญญัติน้ีไม่ได้กระทำ�ต�มที่อนุญ�ตไว้ใน

กฎหม�ยว่�ด้วยงบประม�ณร�ยจ่�ยกฎหม�ยว่�

ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ กฎหม�ยเกี่ยวด้วยก�ร

โอนงบประม�ณ หรือกฎหม�ยว่�ด้วยเงินคงคลัง 

เนื่องจ�กร่�งพระร�ชบัญญัตินี้บัญญัติให้หน่วยง�น 

เจ้�ของโครงก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดก�รดำ�เนิน

โครงก�รเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิ�รณ�อนมุตัิ
ก�รดำ�เนินโครงก�รและอนุมัติก�รจัดสรรเงินกู้
ต�มโครงก�รดังกล่�วซึ่งเป็นผลให้ก�รจ่�ยเงินเพื่อ
ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ในแต่ละปีงบประม�ณไม่ได้ 
ผ่�นก�รตรวจสอบของรัฐสภ�รวมทั้งไม่มีก�ร
ควบคุมตรวจสอบก�รใช้จ่�ยเงินดังกล่�วอย่�ง
ชัดเจน กรณีจึงเป็นร่�งพระร�ชบัญญัติที่บัญญัติ
ให้ก�รจ่�ยเงินแผ่นดินกระทำ�ได้โดยไม่เป็นไปต�ม
ที่รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ 

    สำ�หรับประเด็นว่�ร่�งพระร�ชบัญญัติน้ี 
มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนอันเป็นข้อยกเว้นก�รใช้จ่�ย 
เงนิแผ่นดนิต�มรฐัธรรมนูญ ม�ตร� ๑๖๙ วรรคหนึง่ 
หรือไม ่  นั้ น  เมื่ อ พิจ�รณ�ข ้อ เท็จจริ งจ�ก 
ก�รไต่สวนแล้วเห็นว่� ก�รดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่งของประเทศ
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ต�มร่�งพระร�ชบญัญตัใิห้อำ�น�จกระทรวงก�รคลงั
กูเ้งนิเพือ่ก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นด้�นคมน�คม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ส�ม�รถดำ�เนินก�ร
โดยวิธีก�รอื่น ๆ เช่น วิธีก�รงบประม�ณต�มปกติ
โดยอ�ศัยวิธีก�รกู้เงินต�มพระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

งบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๐๒  ม�ตร� ๙ ทวิ และ 

พระร�ชบญัญตักิ�รบรหิ�รหนีส้�ธ�รณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  

ม�ตร� ๒๑ หรือก�รให้เอกชนร่วมลงทุนต�ม 

หลกัเกณฑ์และวธิกี�รของพระร�ชบญัญตักิ�รให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจก�รของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น 

ซึ่งวิธีก�รเหล่�นี้มีผลกระทบหรือมีคว�มเสี่ยงต่อ 

คว�มเสยีห�ยทีจ่ะเกดิขึน้น้อยกว่�ก�รดำ�เนนิก�รโดย 

หลกัเกณฑ์ของร่�งพระร�ชบัญญติัให้อำ�น�จกระทรวง 

ก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น

คมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... เนื่องจ�ก

โดยวิธีก�รงบประม�ณต�มปกติ รัฐสภ�ส�ม�รถ

ตรวจสอบก�รดำ�เนินโครงก�รของฝ่�ยบริห�รได้

อย่�งรัดกุม หรือโดยวิธีก�รให้เอกชนร่วมลงทุนก็

เป็นก�รป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ

คว�มมั่นคงท�งก�รเงินก�รคลังของประเทศได้ใน
ระยะย�วอีกด้วย ไม่ได้เป็นข้อจำ�กัดถึงขน�ดที่จะ
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รโครงก�รใดๆ ได้เลย
ดังนั้น เม่ือร่�งพระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จกระทรวง
ก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น
คมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... อนุญ�ตให้
จ่�ยเงินแผ่นดินโดยไม่ได้กระทำ�ต�มที่อนุญ�ตไว้
ในกฎหม�ยว่�ด้วยงบประม�ณร�ยจ่�ย กฎหม�ย 
ว่�ด้วยวธิกี�รงบประม�ณ กฎหม�ยเกีย่วด้วยก�รโอน 
งบประม�ณ หรือกฎหม�ยว่�ด้วยเงินคงคลัง อีกทั้ง
มใิช่กรณีจำ�เป็นเร่งด่วน ร่�งพระร�ชบญัญตันิีจึ้งขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญม�ตร� ๑๖๙ วรรคหนึ่ง

   ประเด็นท่ีต้องพิจ�รณ�วินิจฉัยต่อไปมีว่� 
ร่�งพระร�ชบัญญัติให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลัง 
กู ้ เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร ้�งพื้นฐ�นด ้�น
คมน�คมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ขัดหรือแย้ง 

ต่อรัฐธรรมนูญม�ตร� ๑๗๐ หรือไม่

    พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้
บัญญัติคว�มหม�ยของกรอบวินัยก�รเงินก�รคลัง 
ไว้อย่�งชดัเจน และยงัมไิด้มกี�รตร�กฎหม�ยก�รเงนิ 
ก�รคลังของรัฐดังกล่�วเพ่ือกำ�หนดกรอบวินัย 
ก�รเงินก�รคลงัขึน้ใช้บงัคบัต�มรฐัธรรมนูญ ม�ตร� 
๑๖๗ วรรคส�ม แต่ในปัจจุบันพระร�ชบัญญัติ
วิธีก�รงบประม�ณพ.ศ. ๒๕๐๒ พระร�ชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และพระร�ชบัญญัติก�ร
บริห�รหนี้ส�ธ�รณะพ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่
ได้บญัญตัเิกีย่วกบัก�รจดัทำ�งบประม�ณ ก�รใช้จ่�ย 
และก�รควบคุมงบประม�ณและก�รบริห�ร 
หนี้ส�ธ�รณะ ซึ่งครอบคลุมเรื่องก�รใช้จ่�ยเงินงบ 
ประม�ณแผ่นดิน ด้วยเหตุน้ี กรอบวินัยก�รเงินก�รคลงั 
ต�มหมวด ๘ จึงหม�ยคว�มถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ก�รว�งแผนก�รเงิน ก�รจัดห�ร�ยได้ก�รกำ�หนด
แนวท�งในก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยของ
แผ่นดนิ ก�รบรหิ�รก�รเงนิและทรพัย์สนิ ก�รก่อหนี้ 
ภ�ระท�งก�รเงินของรัฐ และก�รอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึง่จะต้องใช้เป็นกรอบในก�รจดัห�ร�ยได้ กำ�กบัก�ร 
ใช้จ่�ยเงินต�มหลกัก�รรักษ�เสถยีรภ�พ ก�รพฒัน�
ท�งเศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน และคว�มเป็นธรรมใน
สังคม

   ก�รที่ ร ่ �งพระร�ชบัญญัติ ให ้อำ �น�จ
กระทรวงก�รคลังกู้เงินเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พื้ นฐ�น ด ้ �นคมน�คมขนส ่ งของประเทศ 
พ.ศ. .... ม�ตร� ๖ บญัญตัใิห้นำ�เงินกูต้�มร่�งพระร�ช 
บัญญัติน้ีไปใช้จ่�ยต�มวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ต้อง
นำ�ส่งคลังต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ
และกฎหม�ยว่�ด้วยเงินคงคลังและม�ตร� ๑๘ 
กำ�หนดให้คณะรัฐมนตรีร�ยง�นก�รกู้เงิน ผลก�ร
ดำ�เนินง�น และก�รประเมินผลก�รดำ�เนินก�ร
ต�มแผนง�นในแต่ละยุทธศ�สตร์ต่อสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรและวุฒิสภ�เพื่อทร�บเท่�น้ัน ซึ่งแตกต่�ง
จ�กที่พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ พ.ศ. 

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑0๑

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗



๒๕๐๒ ซ่ึงเป็นกฎหม�ยเกีย่วกบัก�รจ่�ยเงนิแผ่นดนิ 

บัญญัติไว้ทำ�ให้ก�รควบคุมตรวจสอบก�รใช้จ่�ย 

งบประม�ณไม่เป็นไปต�มรฐัธรรมนญูและกฎหม�ย

ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับร่�งพระร�ชบัญญัติน้ีให้

อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงินจำ�นวนม�กถึงสอง

ล้�นล้�นบ�ท แต่ไม่มีคว�มชัดเจนในร�ยละเอียด 

ของแผนง�นหรอืโครงก�รทีจ่ะใช้จ่�ยเงินอนัเกีย่วกบั

ก�รว�งแผนก�รเงิน ก�รจัดห�ร�ยได้เพื่อชดใช้หนี้ 

หรือก�รบริห�รจัดก�รกำ�กับก�รใช้จ่�ยเงิน อีกทั้ง

เป็นก�รสร้�งภ�ระผูกพันท�งก�รเงินแก่ประเทศ

เป็นจำ�นวนมห�ศ�ลและเป็นระยะเวล�ย�วน�น 

โดยไม่มีหลักประกันคว�มเส่ียงภัยท�งก�รเงินก�ร

คลงัและระบบเศรษฐกจิของประเทศอย่�งเพยีงพอ  

เมื่อก�รใช้จ่�ยเงินกู ้ต�มร่�งพระร�ชบัญญัตินี้ 
ไม่ได้ดำ�เนินก�รต�มกรอบวนัิยก�รเงนิก�รคลงัต�ม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๘ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
ม�ตร� ๑๗๐ วรรคสอง

   ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัว่า	ร่างพระราช 
บัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน	 เพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ	พ.ศ.	 ....	ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และมีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๖๙	วรรคหนึ่ง
และมาตรา	๑๗๐	วรรคสอง	ซึ่งข้อความดังกล่าว
เป็นสาระส�าคัญมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็น 
อนัตกไปตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๕๔	วรรคสาม	

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๕/๒๕๕๗	

เรื่อง    ผู ้ตรวจก�รแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัยต�ม
รัฐธรรมนูญม�ตร� ๒๔๕ (๑) ว่� ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ 
กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ต�มพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรพ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นก�รเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

ผู้ร้อง     ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคหก ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง 

    และม�ตร� ๒๔๕ (๑)

    พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร

    และก�รได้ม�ซึ่งสม�ชิกวุฒิสภ� พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๗๘ ม�ตร� ๘๘ 

    ม�ตร� ๙๔ ม�ตร� ๙๕ ม�ตร� ๑๐๓ วรรคสอง ม�ตร� ๑๐๘

    ม�ตร� ๑๐๙ และม�ตร� ๑๑๑ วรรคหนึ่ง

    พระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖

  ผูร้้องขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�วนิจิฉยั
ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๔๕ (๑) ว่�ก�รเลือกตั้ง
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปใน

วันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ต�มพระร�ชกฤษฎีก� 
ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นก�รเลอืกต้ัง 
ทีไ่ม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญ เน่ืองจ�กเป็นก�รดำ�เนนิก�ร 
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ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ชมุนมุประท้วงต่อต้�นรฐับ�ล ซ่ึง
ไม่อ�จดำ�เนนิก�รให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม
ต�มระบอบประช�ธิปไตยได้ จึงมีปัญห�คว�มชอบ
ด้วยรัฐธรรมนญู ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง ม�ตร� ๙๓ 
และม�ตร� ๓๐ วรรคหนึ่ง ประกอบม�ตร� ๒๓๕ 
และม�ตร� ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)

  ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล ้วเห็นว ่� 
พระร�ชกฤษฎกี�ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นกฎหม�ยเฉพ�ะทีม่ลีกัษณะพเิศษซึง่ออกโดยอ�ศยั 
อำ�น�จต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง 
อันเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติในหมวด ๖ ว่�ด้วย
รฐัสภ� และเป็นส่วนทีส่ำ�คญัของบทบญัญตัเิกีย่วกบั
ก�รยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร จงึถอืได้ว่�เป็นบทบญัญตัิ
แห่งกฎหม�ยต�มรัฐธรรมนญู ม�ตร� ๒๔๕ (๑) ทีผู้่ร้อง
ส�ม�รถเสนอเรื่องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงมี
คำ�สั่งรับคำ�ร้องนี้ไว้พิจ�รณ�วินิจฉัย

  ประเด็นที่ศ�ลรัฐธรรมนูญต้องพิจ�รณ�
วนิิจฉยัมีว่� พระร�ชกฤษฎีก�ยบุสภ�ผู้แทนร�ษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพ�ะในส่วนทีก่ำ�หนดให้มกี�รเลือกตัง้ 
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไป 
ในวันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ มีปัญห�คว�มชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� พระร�ชกฤษฎีก�ยุบ
สภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำ�หนดให้มีก�ร
เลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้ง 
ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งคณะ
กรรมก�รก�รเลือกตั้งได้ดำ�เนินก�รจัดก�รเลือกตั้ง
โดยกำ�หนดวันที่พรรคก�รเมืองจะยื่นบัญชีร�ยชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบ
บัญชีร�ยชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันว�คม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๒๗ ธันว�คม ๒๕๕๖ และกำ�หนดวันรับสมัคร
รับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันว�คม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ 

มกร�คม ๒๕๕๗ แต่ปร�กฏว่�มีก�รชุมนุมท�งก�ร
เมืองประท้วงและขัดขว�งก�รสมัครรับเลือกต้ัง 
เป็นผลให้เขตเลือกตั้งจำ�นวน ๒๘ เขตเลือกตั้ง ไม่มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งก�รที่รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ 
วรรคสอง ให้กำ�หนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่ว
ร�ชอ�ณ�จักร น้ันมีเจตน�รมณ์เพื่อให้ก�รเลือก
ตั้งเป็นไปต�มหลักพื้นฐ�นของก�รเลือกตั้งที่สำ�คัญ 
ได้แก่ หลักก�รเลือกตั้งโดยเสรี คือ ผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งทุกคนย่อมใช้สิทธิโดยปร�ศจ�กก�ร
บังคับหรือกดดันท�งจิตใจหรือก�รใช้อิทธิพลใดๆ  
ที่มีผลต่อก�รตัดสินใจ ไม่ว่�ก�รใช้อิทธิพลเหล่�นี ้
จะม�จ�กฝ่�ยใด ทั้งระหว่�งก�รเลือกต้ังและ 
ภ�ยหลังก�รเลือกตั้ง ต้องไม่ให้มีก�รควบคุม
ทิศท�งก�รลงคะแนนเสียงไม่ว่�จะเป็นโดยก�ร 
กระทำ�ในรปูแบบใด ผูอ้อกเสียงเลอืกตัง้ต้องตดัสินใจ
ลงคะแนนได้อย่�งอิสระภ�ยใต้กระบวนก�รสร้�ง
คว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองที่เปิดเผย หลักก�รนี้จึง
ครอบคลมุถงึก�รตระเตรียมก�รเลอืกตัง้ ก�รสมคัร
รับเลือกตั้งและก�รห�เสียงเลือกตั้งด้วย จึงเห็นได้
ว่�ก�รกำ�หนดวันเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร
เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปม�กกว่�หนึ่งวันจะทำ�ให้ก�ร
สมคัรรบัเลอืกตัง้ พฤตกิรรมก�รห�เสยีง พฤติกรรม
ก�รลงคะแนนเลอืกตัง้ หรอืบรรด�เหตกุ�รณ์ต่�ง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งที่กำ�หนดขึ้นในวันหน่ึงม ี
อทิธพิลต่อก�รเลอืกตัง้ทีก่ำ�หนดขึน้ในอกีวนัหนึง่ได้ 
ทั้งนี้ เมื่อกำ�หนดวันเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู ้แทน
ร�ษฎรเป็นก�รเลือกต้ังทั่วไปแล้ว ผู้เก่ียวข้องกับ 
ก�รเลือกต้ังมีหน้�ที่ต ้องไปดำ�เนินก�รต่�ง ๆ 
เพือ่ให้มกี�รเลอืกตัง้ทัว่ไปในวันท่ีกำ�หนดไว้ในพระร�ช 
กฤษฎีก�น้ัน คือ ก�รรับสมัครผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
ก�รประก�ศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและก�รกำ�หนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รเลือกตั้ง ส่วนวันลงคะแนน 
เลือกต้ัง น้ันกำ�หนดขึ้นโดยอ�ศัยอำ�น�จต�ม 
พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�ร
เลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรและก�รได้ม�ซึ่ง
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สม�ชิกวุฒิสภ� พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหม�ยที่ใช้
บังคับกับก�รดำ�เนินก�รก�รจัดก�รเลือกตั้งทั่วไป
ต�มที่พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดไว้ ก�รกำ�หนด 
วันลงคะแนนเลือกตั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในก�รใช้สิทธิ
เลือกต้ังซึ่งวันลงคะแนนเลือกตั้งอ�จมีหล�ยวัน 
เช่น ก�รลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกตั้ง ต�ม
ม�ตร� ๙๔ ก�รลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
ต�มม�ตร� ๙๕ แต่ก�รใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นจะมีได้
ก็ต่อเมื่อมีผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ในวันที่ลงคะแนน
เลือกตั้งเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งส�ม�รถลงคะแนน
เลือกตั้งได้ ในขณะที่วันเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรเป็นก�รเลือกต้ังทั่วไปจะต้องมีวันเดียวต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง

  กรณีปัญห�ที่ไม่มีผู ้สมัครรับเลือกตั้งใน 
๒๘ เขตเลือกตั้งนั้น เมื่อพิจ�รณ�พระร�ชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�
ผู้แทนร�ษฎรและก�รได้ม�ซึ่งสม�ชิกวุฒิสภ� พ.ศ. 
๒๕๕๐ ในส่วนที่กำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะ
กรรมก�รก�รเลือกตั้งในก�รดำ�เนินก�รจัดให้มีก�ร
ลงคะแนนเลือกต้ังใหม่แล้ว เห็นว่� มีบทบัญญัติ
แห่งกฎหม�ยดังกล่�วหล�ยม�ตร�ทีใ่ห้อำ�น�จคณะ
กรรมก�รก�รเลือกตั้งกำ�หนดให้มีก�รลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่หรือจัดให้มีก�รเลือกตั้งใหม่ ให้อำ�น�จ
ศ�ลฎีก�สั่งให้มีก�รเลือกตั้งใหม่ เฉพ�ะในกรณีที่
มีผู้สมัครรับเลือกต้ังแล้วแต่ไม่อ�จลงคะแนนเลือก
ตั้งได้หรือมีข้อเท็จจริงที่ทำ�ให้ก�รเลือกตั้งนั้นไม่
สุจริตและเที่ยงธรรม แต่เขตเลือกตั้งที่เป็นปัญห�
ทั้ง ๒๘ เขตเลือกตั้งถือว่�ยังไม่มีก�รจัดก�รเลือก
ตั้งทั่วไปใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนี้ม�ก่อนเลย จึงไม่อยู ่
ในอำ�น�จของคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังและ 
ศ�ลฎีก�ที่จะให้จัดก�รเลือกตั้งใหม่ได้ ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๙๓ วรรคหนึ่ง และวรรคหก 
มเีจตน�รมณ์ทีจ่ะให้สภ�ผูแ้ทนร�ษฎรมสีม�ชกิสภ�

ผูแ้ทนร�ษฎรให้ครบต�มจำ�นวนห้�ร้อยคน โดยต้อง 
ม�จ�กก�รเลือกต้ังเป็นก�รทั่วไปในวันเดียวกัน 
ทัว่ร�ชอ�ณ�จักรต�มรฐัธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง  
ด้วย ดังน้ัน ก�รจัดก�รเลือกตั้งเพื่อให้ได้สม�ชิก 
สภ�ผู้แทนร�ษฎรใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่เป็นปัญห�
นั้นจำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดวันเลือกต้ังสม�ชิกสภ�
ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่อีกวัน
หนึ่ง ซึ่งย่อมจะทำ�ให้วันเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปครั้งน้ีมีสองวันคือ 
วันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ต�มที่กำ�หนดไว้ใน 
พระร�ชกฤษฎีก�ยบุสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และวันที่จะกำ�หนดให้มีก�รเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่
สำ�หรับ ๒๘ เขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นก�รขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนูญม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง เมือ่ก�รเลือกตัง้
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปใน 
วนัท่ี ๒ กมุภ�พนัธ์ ๒๕๕๗ ไม่ส�ม�รถทีจ่ะดำ�เนนิก�ร 
ให้เป็นไปในวันเดียวกันทั่วร�ชอ�ณ�จักรต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง ได้ จึงถือได้ว่�
ในวันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ มิได้เป็นวันท่ีมีก�ร
เลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้ง 
ทัว่ไปวนัเดยีวกันทัว่ร�ชอ�ณ�จักร จึงเป็นก�รเลือกตัง้ 
ที่ไม ่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผลให้พระร�ช
กฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพ�ะ
ในส่วนทีก่ำ�หนดให้มกี�รเลอืกตัง้สม�ชกิสภ�ผูแ้ทน
ร�ษฎรเป็นก�รเลอืกตัง้ทัว่ไป ในวนัที ่๒ กมุภ�พนัธ์ 
๒๕๕๗ มปัีญห�เกีย่วกบัคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนญู
ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง

 ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว ่� พระร�ช
กฤษฎีก�ยุบสภ�ผู ้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เฉพ�ะในส่วนที่กำ�หนดให้มีก�รเลือกตั้งสม�ชิก
สภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 
๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ไม่ส�ม�รถจัดก�รให้เป็นก�ร
เลอืกตัง้วันเดียวกันทัว่ร�ชอ�ณ�จักร จึงไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๘ วรรคสอง
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ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๖	-	๗/๒๕๕๗

เรื่อง    น�ยทะเบียนพรรคก�รเมืองขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคบำ�รุงเมือง

ผู้ร้อง    น�ยทะเบียนพรรคก�รเมือง 

ผู้ถูกร้อง  พรรคบำ�รุงเมือง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

     ม�ตร� ๙๓ ประกอบม�ตร� ๔๒ วรรคสอง ม�ตร� ๘๒ ม�ตร� ๙๗ และม�ตร� ๙๘ 

   ผู ้ร ้องย่ืนคำ�ร ้องรวมสองคำ�ร ้องขอให้ 
ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�สัง่ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�มพระร�ช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๓ เนือ่งจ�กไม่ดำ�เนนิก�รต�ม
ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง และต�มม�ตร� ๘๒ เนือ่งจ�ก
ผู้ถูกร้องไม่ได้ร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของพรรค
ผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภ�ยในระยะเวล�
ที่กฎหม�ยกำ�หนด เป็นก�รไม่ดำ�เนินก�รให้เป็น
ไปต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง

 อนัเป็นเหตยุบุพรรคก�รเมอืงต�มม�ตร� ๙๓ 
และผู้ถูกร้องไม่ได้ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุน
ของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อม
หลักฐ�นก�รใช้จ่�ยเงินภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด
ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๘๒ ประกอบ
ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง และให้ผู้ซึง่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รบริห�รของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งก�ร
จัดตั้งพรรคก�รเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก�ร 
บรหิ�รพรรคก�รเมอืง หรอืมส่ีวนร่วมในก�รจดแจ้ง
ก�รจัดต้ังพรรคก�รเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภ�ยใน 
กำ�หนดห้�ปีนับแต่วันที่ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้
ยุบพรรคผู้ถูกร้องต�มม�ตร� ๙๗ และให้เพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังหัวหน้�พรรคหรือกรรมก�รบริห�ร
พรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละ

ละเลยหรือทร�บถึงก�รกระทำ�ดังกล่�วแล้วมิได้
ยับยั้ง หรือแก้ไขก�รกระทำ�ดังกล่�วมีกำ�หนดเวล�
ห้�ปี นับแต่วนัทีศ่�ลรฐัธรรมนูญมคีำ�สัง่ให้ยบุพรรค 
ผูถ้กูร้องต�มม�ตร� ๙๘ โดยศ�ลรฐัธรรมนูญรบัคำ�ร้อง 
ทั้งสองไว้พิจ�รณ�วินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องชี้แจง 
แก้ข้อกล่�วห� แต่ผูถู้กร้องไม่ได้ยืน่คำ�ชีแ้จงข้อกล่�วห�
แต่อย่�งใด

 ศ�ลรฐัธรรมนูญพจิ�รณ�แล้วเห็นว่� ผูร้้องได้
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รดำ�เนิน
กิจก�รของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ให้ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ร้องทร�บ
ภ�ยในวันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๕๖ ต�มพระร�ช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๔๒ วรรคหน่ึง เม่ือครบกำ�หนด
แล้วผู้ร้องไม่ได้รับร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของ
พรรคผูถ้กูร้อง ผูร้้องจึงอ�ศยัอำ�น�จต�มม�ตร� ๔๒ 
วรรคสอง มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทำ�ร�ยง�น
ก�รดำ�เนินกิจก�รของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด เมือ่สิน้สดุระยะ
เวล�ผู้ร้องไม่ได้รับร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของ
พรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณี
ที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทำ�ร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของ
พรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ร้อง
สั่งให้ร�ยง�นภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด ผู้ถูกร้อง
ก็มิได้ร�ยง�นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีเหตุที ่
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ศ�ลรัฐธรรมนูญจะส่ังยุบพรรคผู ้ถูกร ้องต�ม  
ม�ตร� ๙๓ ประกอบม�ตร� ๔๒ วรรคสอง

 ส ่วนกรณีผู ้ถูกร ้องได ้รับก�รจัดสรรเงิน
สนับสนุนต�มโครงก�รและแผนง�นจ�กกองทุน
เพือ่ก�รพฒัน�พรรคก�รเมอืงในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ผู้ถูกร้องจึงมีหน้�ที่ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ย 
เ งิ นสนับสนุนของพรรค ผู ้ ถู กร ้ อ ง ในรอบป ี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องต�มคว�มเป็นจรงิและยืน่ต่อ
คณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ ภ�ยในวนัที ่๓๑ มนี�คม 
๒๕๕๖ ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๘๒  
เม่ือครบกำ�หนดระยะเวล�ปร�กฏว่�ผูถู้กร้องไม่ได้ยืน่
ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ร้องจึงอ�ศัยอำ�น�จต�ม
ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง มหีนงัสือแจ้งให้ผู้ถกูร้องจัดทำ�
แบบร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงนิสนบัสนนุพร้อมหลกัฐ�น 
ก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุน แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวล�
ต�มที่ผู ้ร ้องกำ�หนด ผู ้ร ้องยังไม่ได้รับร�ยง�น 
ก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึเป็นกรณทีีผู่ถ้กูร้องไม่จดัทำ�ร�ยง�น
ก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนนุของพรรคผู้ถกูร้องในรอบปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ร้องส่ังให้ร�ยง�นภ�ยใน 
ระยะเวล�ทีก่ำ�หนดผู้ถกูร้องกไ็ม่ได้ร�ยง�นโดยไม่มี 
เหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรค 
ผู้ถูกร้องต�ม ม�ตร� ๙๓ ประกอบม�ตร� ๘๒

 สำ�หรับผู ้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
บริห�รของพรรคผู ้ถูกร้อง จะจดแจ้งก�รจัดตั้ง
พรรคก�รเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก�รบริห�ร
พรรคก�รเมือง หรอืมีส่วนร่วมในก�รจดแจ้งก�รจัด 
ตั้งพรรคก�รเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภ�ยในกำ�หนด 
ห้�ปีนับแต่วนัทีศ่�ลรฐัธรรมนูญมคีำ�สัง่ให้ยบุพรรคผูถ้กู 
ร้องต�มพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่�ด้วย
พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๗ หรอืไม่ น้ัน

เหน็ว่�ม�ตร� ๙๗ เป็นบทบญัญตัว่ิ�ด้วยผลของก�ร
ฝ่�ฝืนบทบัญญัติของกฎหม�ย ซึ่งมิได้ให้อำ�น�จแก่
ศ�ลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเป็นอย่�งอื่น เมื่อมีเหตุให้
พรรคผูถ้กูร้องต้องยบุไปด้วยเหตทุีฝ่่�ฝืนม�ตร� ๔๒ 
วรรคสองและม�ตร� ๘๒ แล้ว ศ�ลรฐัธรรมนูญต้อง
สั่งให้ผู้ซ่ึงเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รของ
พรรคผูถ้กูร้องจะจดแจ้งก�รจดัตัง้พรรคก�รเมืองขึน้
ใหม่หรือเป็นกรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมือง หรือ
มีส่วนร่วมในก�รจดแจ้งก�รจัดตั้งพรรคก�รเมือง
ขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ภ�ยในกำ�หนดห้�ปีนับแต่วัน
ที่พรรคก�รเมืองนั้นต้องยุบไป 

 ส่วนหัวหน้�พรรคหรอืกรรมก�รบรหิ�รพรรค 
ผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย 

หรือทร�บถึงก�รกระทำ�ดังกล่�วแล้วมิได้ยับยั้ง 

หรือแก้ไขก�รกระทำ�ดังกล่�ว จะต้องถูกเพิกถอน 

สิทธิ เลือกตั้ งมีกำ �หนดเวล�ห ้�ป ี นับแต ่วันที ่

ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�สัง่ให้ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�มพระร�ช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๘ หรือไม่ เห็นว่� ผู้ถูกร้อง

มีหน้�ที่ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุน

ของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปีปฏิทินให้เป็นไปต�ม

ม�ตร� ๘๒ โดยก�รร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินจะต้อง 

กระทำ�โดยหวัหน้�พรรคและกรรมก�รบรหิ�รพรรค 

ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินกิจก�รของพรรค 

เพ่ือให้เป็นไปต�มม�ตร� ๑๗ วรรคหน่ึง เมื่อ 

ข้อเท็จจริงปร�กฏว่� พรรคผู้ถูกร้องไม่ร�ยง�นก�ร

ใช้จ่�ยเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต�ม ม�ตร� 

๘๒ ประกอบม�ตร�๔๒ วรรคสอง กรณีจึงถือได้ว่� 
หัวหน้�พรรคและกรรมก�รบริห�รพรรคผู้ถูกร้องมี
ส่วนร่วมรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลย หรือทร�บถึง
ก�รกระทำ�ดังกล่�วแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขก�รก
ระทำ�เก่ียวกับก�รไม่ร�ยง�นดังกล่�ว จึงมีคำ�สั่ง 
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ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้�พรรคและ
กรรมก�รบริห�รพรรคผู้ถูกร้องมีกำ�หนดเวล�ห้�ปี
นับแต่วันที่มีคำ�สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง 

	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งให้ยุบพรรค
บ�ารุงเมือง	ผู้ถูกร้อง	ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	
มาตรา	 ๙๓	 ประกอบมาตรา	 ๔๒	 วรรคสอง
และมาตรา	 ๘๒	 และให้ผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง	 เร่ือง	 ตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคบ�ารุงเมือง	
ลงวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๕	จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง	 หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้ง

การจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายใน

ก�าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค�าส่ัง

ให้ยุบพรรคผูถ้กูร้องตามพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.	 ๒๕๕๐	 

มาตรา	๙๗	และเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้หวัหน้าพรรค 

และกรรมการบริหารของพรรคผู ้ถูกร้องตาม 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น 

มีก�าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

มีค�าสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง	ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐	

มาตรา	๙๘

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๘/๒๕๕๗

เรื่อง     พระร�ชบัญญัติภ�ษีป้�ย พ.ศ. ๒๕๑๐ ม�ตร� ๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

    ม�ตร� ๔๑ หรือไม่

ผู้ร้อง     ศ�ลภ�ษอี�กรกล�งส่งคำ�โต้แย้งของโจทก์ เพือ่ขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�วนิจิฉยั 
    ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๑ 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๒๙

     และม�ตร� ๔๑

    พระร�ชบัญญัติภ�ษีป้�ย พ.ศ. ๒๕๑๐ ม�ตร� ๗ 

  ศ�ลภ�ษีอ�กรกล�งส่งคำ�โต้แย้งของโจทก์ 
(บริษัท วลัย - วิโรจน์เพื่อสังคม (๒๕๕๓) จำ�กัด)  
ในคดีภ�ษีอ�กร เพือ่ขอให้ศ�ลรฐัธรรมนญูพจิ�รณ�
วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๑๑ ว่� พระร�ช 
บัญญัติภ�ษีป้�ย พ.ศ. ๒๕๑๐ ม�ตร� ๗ เฉพ�ะ 
ในส่วนทีก่ำ�หนดให้ป้�ยทีเ่ริม่ตดิต้ังหรอืแสดงในปีแรก 
ให้เสียภ�ษีป้�ยต้ังแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง
วันสิ้นปีและให้คิดภ�ษีป้�ยเป็นร�ยงวด งวดละ

ส�มเดือนของปี โดยเริ่มเสียภ�ษีป้�ยตั้งแต่งวดที่
ติดต้ังป้�ยจนถึงงวดสุดท้�ยของปี ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๔๑ หรือไม่

 ศ�ลรฐัธรรมนญูพิจ�รณ�แล้วเหน็ว่� พระร�ช
บญัญตัภิ�ษีป้�ย พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นกฎหม�ยทีต่ร�ขึน้ 
เพื่อให้ร�ชก�รบริห�รส่วนท้องถ่ินจัดเก็บร�ยได้
สำ�หรับใช้ในก�รบริห�รท้องถิ่นเพื่อห�ร�ยได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ�ไปใช้จัดทำ�บริก�ร
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ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๙/๒๕๕๗		 

เรื่อง     ประธ�นวุฒิสภ�ส่งคำ�ร้องของสม�ชิกวุฒิสภ�เพื่อขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ว่�คว�มเป็นรัฐมนตรีของ น�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ 
ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบม�ตร� ๒๖๘ และม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรือไม่

ผู้ร้อง    น�ยไพบูลย์ นิติตะวัน สม�ชิกวุฒิสภ� และคณะ รวม ๒๘ คน

ผู้ถูกร้อง  น�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๑ ม�ตร� ๑๘๐

    ม�ตร� ๑๘๑ ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคส�มประกอบม�ตร� ๒๖๘ 

    และม�ตร� ๒๖๖  (๒) และ (๓)

  ประธ�นวุฒิสภ�ส่งคำ�ร้องของผูร้้องเพือ่ขอ
ให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่� คว�มเป็นรัฐมนตรี
ของน�ยกรัฐมนตรีผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงเฉพ�ะตัวต�ม

รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบ
ม�ตร� ๒๖๘ และม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) หรอืไม่ 
เน่ืองจ�กผูถ้กูร้องได้มปีระก�ศสำ�นักน�ยกรฐัมนตรี 

ส�ธ�รณะ เพื่อประโยชน์ของประช�ชนในท้องถิ่น 
ซึง่ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ทีเ่หม�ะสมต�มลกัษณะของ
ภ�ษีแต่ละชนิด โดยม�ตร� ๗ วรรคหนึ่ง กำ�หนดให้
ผูป้ระกอบก�รค้�หรอืเจ้�ของป้�ยต้องเสยีภ�ษีเป็น
ร�ยปี แต่มีข้อยกเว้นให้ในปีแรกให้เสียภ�ษีป้�ย
ตั้งแต่วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีโดยให้
คดิภ�ษป้ี�ยเป็นร�ยงวด เพ่ือเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระ
ของผู้ประกอบก�รค้�หรือเจ้�ของป้�ยท่ีเริ่มติดต้ัง
ป้�ยในปีแรกที่ไม่ต้องรับภ�ระเสียภ�ษีทั้งปี ก�รที่
ผูป้ระกอบก�รค้�หรอืเจ้�ของป้�ยต้องเสยีภ�ษีป้�ย 
ในระหว่�งงวด อ�จเป็นก�รเสยีภ�ษเีกนิกว่�วนัทีต่ดิตัง้
ป้�ยจริง แต่เม่ือพิจ�รณ�ถึงประโยชน์ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำ�เงินที่เสียภ�ษีไปพัฒน�
ท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ส�ธ�รณะของประช�ชนใน 
ท้องถ่ิน ก�รจัดเก็บภ�ษีป ้�ยต�มบทบัญญัติ 
ดงักล่�ว จงึเป็นไปต�มหลักคว�มสะดวกในก�รจัดเก็บ 
มีคว�มแน่นอน และเป็นธรรม มิได้ทำ�ให้ทรัพย์สิน
ของบุคคลเสียห�ยจ�กก�รใช้สอย หรือทำ�ให้สิทธิ
ในทรพัย์สนิของบคุคลต�มทีร่ฐัธรรมนญู ม�ตร� ๔๑  

รับรองไว้นั้นไม่ได้รับคว�มคุ ้มครองแต่อย่�งใด 
ซึ่งแม้บทบัญญัติดังกล่�วจะเป็นม�ตรก�รที่รัฐ
กำ�หนดให้เจ้�ของป้�ยต้องปฏบิติัต�ม อันมลีกัษณะ
เป็นก�รจำ�กัดสทิธใินทรพัย์สนิอยูบ้่�ง แต่กเ็ป็นก�ร
จำ�กัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลต�มบทบัญญัติ
แห่งกฎหม�ยที่มีผลใช้บังคับเป็นก�รทั่วไปและเท่�
ที่จำ�เป็นเพ่ือประโยชน์ในก�รจัดเก็บภ�ษีของรัฐ 
โดยไม่กระทบกระเทือนส�ระสำ�คัญแห่งสิทธิและ
เสรีภ�พต�มที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๙ 
อีกทั้งประช�ชนก็ได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูป 
ของบรกิ�รส�ธ�รณะทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ได้จัดทำ�ให้ และเจ้�ของป้�ยยังได้รับประโยชน์ 
จ�กก�รโฆษณ�ป้�ยแสดงก�รค้�ของตน รวมทั้งยัง
มีม�ตรก�รที่ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระในก�รชำ�ระภ�ษีที่
มีจำ�นวนตั้งแต่ส�มพันบ�ทข้ึนไปโดยขอผ่อนชำ�ระ
เป็นส�มงวดก็ได้

 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	 พระราช
บัญญัติภาษีป้าย	พ.ศ.	๒๕๑๐	มาตรา	๗	 ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๔๑
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ลงวนัที ่๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔ ให้น�ยถวิล เปล่ียนศร ี
พ้นจ�กตำ�แหน่งเลข�ธกิ�รสภ�คว�มมัน่คงแห่งช�ติ 
และแต่งตัง้ให้ดำ�รงตำ�แหน่งทีป่รกึษ�น�ยกรฐัมนตรี
ฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ� ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันย�ยน 
๒๕๕๔ และต่อม�ได้มีประก�ศสำ�นกัน�ยกรัฐมนตรี 
ลงวันท่ี ๑๔ ตุล�คม ๒๕๕๔ ให้พลตำ�รวจเอก 
วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี พ้นจ�กตำ�แหน่งผู้บัญช�ก�ร 
ตำ�รวจแห่งช�ติ และแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ตั้งแต่วันที่ 
๑๔ ตุล�คม ๒๕๕๔ และมีประก�ศสำ�นักน�ยก 
รัฐมนตรี ลงวันที่  ๒๖ ตุล�คม ๒๕๕๔ ให  ้
พลตำ�รวจเอกเพรยีวพนัธ์ด�ม�พงศ์ พ้นจ�กตำ�แหน่ง
รองผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ และแต่งต้ังให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งผูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ต ิตัง้แต่วนัที ่๒๖  
ตลุ�คม ๒๕๕๔ ต�มลำ�ดบั ผูร้้องเหน็ว่�ก�รดำ�เนนิก�ร 
ดังกล ่�วของผู ้ถูกร ้องเป ็นก�รใช ้สถ�นะหรือ
ตำ�แหน่งก�รเป็นน�ยกรัฐมนตรีเข้�ไปแทรกแซง
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู ้อื่น หรือของ 
พรรคก�รเมือง อันเป็นก�รกระทำ�ต้องห้�มต�ม
รฐัธรรมนญู ม�ตร� ๒๖๘ ประกอบม�ตร� ๒๖๖ (๒) 
และ (๓) อย่�งชดัแจ้ง มผีลทำ�ให้คว�มเป็นรฐัมนตรี
ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ 
ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) 

  ศ�ลรัฐธรรมนูญกำ�หนดประเด็นที่ต ้อง
พิจ�รณ�วินิจฉัยรวม ๓ ประเด็น และให้มีก�ร
ไต่สวนพย�น โดยมีผลก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยดังนี้

  ประเด็นที่หนึ่ ง เมื่อผู ้ถูกร ้องพ ้นจ�ก
ตำ�แหน่งเนื่องจ�กมีก�รยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรต�ม
รัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว  
คว�มเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง หรือไม่

  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง
ของรัฐมนตรีทั้งคณะต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๐ 
วรรคหนึ่ง (๒) เนื่องจ�กอ�ยุของสภ�ผู้แทนร�ษฎร

สิ้นสุด หรือมีก�รยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร และ (๓) 

เน่ืองจ�กคณะรัฐมนตรีล�ออก น้ัน ยังมิได้ทำ�ให้

คว�มเป็นรัฐมนตรีของน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงต�มม�ตร� ๑๘๒ วรรคหน่ึง เน่ืองจ�ก

ม�ตร� ๑๘๑ บัญญัติให้ยังต้องอยู่ในตำ�แหน่งเพ่ือ 

ปฏบิตัหิน้�ทีต่่อไปจนกว่�คณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม่ 

จะเข้�รับหน้�ที่ แตกต่�งจ�กกรณีต�มม�ตร� 

๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑) ที่คว�มเป็นรัฐมนตรีของ

น�ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงต�มม�ตร� ๑๘๒ ซึ่งคณะ

รฐัมนตรทีีต้่องอยูใ่นตำ�แหน่งเพือ่ปฏิบติัหน้�ทีต่่อไป

ต�มม�ตร� ๑๘๑ นั้น ไม่รวมถึงน�ยกรัฐมนตรีด้วย 

เนื่องจ�กรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ มีเจตน�รมณ์

มุ ่งคุ ้มครองประโยชน์ส�ธ�รณะหรือประโยชน ์

มห�ชนมใิห้บคุคลทีไ่ม่มคุีณสมบตั ิมลีกัษณะต้องห้�ม 

หรือมีก�รกระทำ�อันต้องห้�มดำ�รงตำ�แหน่งม�

ปฏบิตัหิน้�ทีอ่นัมคีว�มสำ�คัญต่อก�รบรหิ�รร�ชก�ร

แผ่นดิน เมื่อมีพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลให้มีก�รยุบสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันว�คม ๒๕๕๖ และรัฐมนตรี

ทั้งคณะต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) โดยไม่มีเหตุที่ทำ�ให้ 

คว�มเป็นรฐัมนตรสีิน้สดุลงต�มม�ตร� ๑๘๒ วรรคหน่ึง 

แต่อย่�งใด ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งดังกล่�วจึงอยู ่ 

ในบังคับรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๑ โดยคว�มเป็น

รัฐมนตรีของน�ยกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมี

เหตุต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง และ

ศ�ลรัฐธรรมนูญต้องมีคำ�วินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๕) (๗) หรอืวรรคสอง  

  ประเดน็ทีส่อง ก�รกระทำ�ของผูถ้กูร้องต้อง

ด้วยรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๒๖๘ ประกอบม�ตร� ๒๖๖ 

(๒) หรอื (๓) อันจะเป็นก�รทำ�ให้คว�มเป็นรฐัมนตรี

ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) หรือไม่ 
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  พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� รัฐธรรมนูญ ม�ตร� 
๒๖๘ ประกอบม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) เป็น
บทบัญญัติ ในหมวดที่ว่�ด้วยก�รตรวจสอบก�ร
ใช้อำ�น�จรัฐ ส่วนก�รกระทำ�ที่เป็นก�รขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ โดยบัญญัติไว้ว่� น�ยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถ�นะหรือตำ�แหน่งเข้�ไป
ก้�วก่�ยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ของผูอ่ื้น หรอืของพรรคก�รเมอืง ไม่ว่�โดยท�งตรง
หรอืท�งอ้อมในก�รบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้�ย โอน หรือ
ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รซึ่งมีตำ�แหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ�และมิใช่ข้�ร�ชก�รก�รเมือง 
อันมีเจตน�รมณ์เพื่อเป็นหลักประกันแก่เจ้�หน้�ที่
ของรัฐจ�กก�รถูกแทรกแซงท�งก�รเมือง เว้นแต่
เป็นก�รกระทำ�ต�มอำ�น�จหน้�ท่ีเท่�นั้น หลักก�ร
ต�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) นี ้ม�ตร� 
๒๖๘ บญัญตัใิห้นำ�ไปใช้บงัคบัแก่น�ยกรฐัมนตรแีละ
รัฐมนตรีในฐ�นะฝ่�ยบริห�รด้วย แต่ก็ได้บัญญัติ
ข้อยกเว้นไว้ห�กเป็นก�รกระทำ�ต�มอำ�น�จหน้�ที่
ในก�รบริห�รร�ชก�รต�มนโยบ�ยที่ได้แถลงต่อ 
รัฐสภ�หรือต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ เนื่องม�จ�ก 
ผูด้ำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรมีหีน้�ที่
ต�มกฎหม�ยที่จะต้องกำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�ง
ในก�รบริห�รประเทศให้เกิดผลดีที่สุดต่อประเทศ
ช�ติและประช�ชนจงึจำ�เป็นต้องยกเว้นให้มอีำ�น�จ
บังคับบัญช�และมีอำ�น�จสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้�ย 
โอน เลื่อนตำ�แหน่งเลื่อนเงินเดือน และก�รให้พ้น
จ�กตำ�แหน่งของผู้ปฏิบัติหน้�ท่ีในระบบร�ชก�ร
ได้ โดยไม่ถือว่�เป็นก�รก้�วก่�ยหรือแทรกแซงก�ร
ทำ�หน้�ที่ของข้�ร�ชก�ร พนักง�น หรือลูกจ้�งของ
หน่วยง�นในสังกัดแต่อย่�งใดแต่ต้องกระทำ�ก�ร
ต�มหลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยและหลักคว�ม 
สจุรติ และต้องเป็นไปต�มหลกันติธิรรมในม�ตร� ๓  
วรรคสอง ด้วย 

  ศ�ลรัฐธรรมนูญตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต�มคำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด คำ�เบิกคว�ม
ด้วยว�จ�บันทึกถ้อยคำ�ยืนยันข้อเท็จจริงเป็น
หนังสือ รวมทั้งพย�นหลักฐ�นและพฤติก�รณ์ 
ทั้งปวงแห่งคดีประกอบกันแล้ว เห็นว่� ผู้ถูกร้อง
ได้เข้�ไปมีส่วนกระทำ�ก�รเกี่ยวข้องกับก�รให  ้
น�ยถวลิ เปลีย่นศร ีพ้นจ�กตำ�แหน่งเลข�ธกิ�รสภ� 
คว�มมัน่คงแห่งช�ต ิและไปดำ�รงตำ�แหน่งทีป่รกึษ�
น�ยกรัฐมนตรีฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ�สำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี โดยยังไม่มีเหตุผลเพียงพอจะรับฟังได้
ว่� ก�รออกคำ�สั่งให้น�ยถวิล เปลี่ยนศรี ไปปฏิบัติ
ร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเป็นไปเพื่อประโยชน ์
แก่ร�ชก�รต�มนโยบ�ยของคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงไว้ 
ต่อรัฐสภ� ประกอบกับเป็นก�รดำ�เนินก�รอย่�ง
เร่งรีบ ไม่เป็นไปต�มก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มปกติ  
จึงมเีหตอัุนควรเชือ่ได้ว่�มคีว�มประสงค์ให้ตำ�แหน่ง 
เลข�ธิก�รสภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติว่�งลงเพื่อโอน
ย้�ยพลตำ�รวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ม�ดำ�รง
ตำ�แหน่งอันจะทำ�ให้ตำ�แหน่งผู้บัญช�ก�รตำ�รวจ 
แห่งช�ตว่ิ�งลง เปิดโอก�สให้ส�ม�รถแต่งตัง้เครือญ�ติ 
ของผู้ถูกร้องขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งแทน ก�รกระทำ�
ทั้งหมดของผู้ถูกร้องมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศช�ติและของประช�ชน แต่เป็นก�รกระทำ�
ที่มีเจตน�อำ�พร�งหรือแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง อันเป็นก�รกระทำ�ที่ข�ด
จริยธรรม คุณธรรม และคว�มถูกต้องชอบธรรม
ในก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ แสดงให้เห็นถึงก�รมีผล 
ประโยชน์ทบัซ้อน และมวี�ระซ่อนเร้น โดยทีผู่ถู้กร้อง 
ได้เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ถือได้ว่�เป็นก�รเข้�ไป
แทรกแซงและก้�วก่�ยก�รแต่งตัง้ โยกย้�ย หรอืก�ร
ให้พ้นจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รซึง่มีตำ�แหน่งหรอื
เงินเดือนประจำ�และมิใช่ข้�ร�ชก�รก�รเมือง และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคือ พลตำ�รวจเอก 
เพรยีวพนัธ์ ด�ม�พงศ์ ซึง่เป็นเครอืญ�ตขิองผูถ้กูร้อง  
ศ�ลรัฐธรรมนูญจึงมีมติว่� ผู้ถูกร้องใช้สถ�นะหรือ
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ตำ�แหน่งก�รเป็นน�ยกรัฐมนตรีเข้�ไปก้�วก่�ยหรือ 
แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่นหรือ
ของพรรคก�รเมือง ในเรื่องก�รบรรจุ แต่งตั้ง  
โยกย้�ย โอน เลือ่นตำ�แหน่ง เลือ่นเงินเดือนหรอืก�ร
พ้นจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รซึ่งมีตำ�แหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ�และมิใช่ข้�ร�ชก�รก�รเมือง ต้อง
ด้วยรัฐธรรมนูญม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) และ 
ถือเป็นก�รกระทำ�ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๖๘  
อนัมผีลทำ�ให้คว�มเป็นรฐัมนตรขีองผู้ถกูร้องสิน้สุดลง 
เป็นก�รเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๗)

  มีปัญห�ต้องพิจ�รณ�ต่อไปว่� เมื่อคว�ม
เป็นรฐัมนตรขีองผูถ้กูร้องสิน้สดุลงเป็นก�รเฉพ�ะตวั 
ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) แล้ว 
ผู ้ถูกร้องยังคงอยู ่ในตำ�แหน่งเพื่อปฏิบัติหน้�ที่ 
ต่อไปต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๑ ได้หรือไม่  
ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� รัฐธรรมนูญ  
ม�ตร� ๑๘๑ ได้บญัญตัใิห้เฉพ�ะกรณทีีค่ณะรฐัมนตร ี
ที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๐  
วรรคหนึง่ เท่�นัน้ทีต้่องอยูใ่นตำ�แหน่งเพือ่ปฏิบตัหิน้�ที่ 
ต่อไปจนกว่�คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้�รับ
หน้�ที่ แต่มิได้หม�ยคว�มรวมถึงกรณีที่คว�มเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นก�รเฉพ�ะตัวต�มม�ตร� 
๑๘๒ ด้วย ดังนั้น ผู ้ถูกร้องจึงไม่อ�จจะอยู ่ใน 
ตำ�แหน่งเพือ่ปฏบิตัหิน้�ทีต่�มรฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๘๑  
ได้อีกต่อไป

  ประเด็นที่ส�ม เมื่อคว�มเป็นรัฐมนตรีของ 
ผู้ถูกร้องส้ินสุดลงต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ 
วรรคหนึง่ (๗) แล้ว จะเป็นเหตใุห้คว�มเป็นรฐัมนตรี
ของรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงด้วย หรือไม่

 พจิ�รณ�แล้วเห็นว่� รฐัธรรมนญู ม�ตร� ๑๘๐ 
วรรคหนึ่ง (๑) และม�ตร� ๑๘๑ กำ�หนดไว้ 
เป็นก�รเฉพ�ะให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง

เนื่องจ�กคว�มเป็นรัฐมนตรีของน�ยกรัฐมนตรีสิ้น
สุดลงต�มม�ตร� ๑๘๒ ยังคงต้องอยู่ในตำ�แหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต่อไปจนกว่�คณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหม่จะเข้�รับหน้�ที่ แต่ห�กรัฐมนตรีคนใดได้ 
กระทำ�ก�รอันเป็นเหตใุห้คว�มเป็นรฐัมนตรสีิน้สดุลง 
เป็นก�รเฉพ�ะตัวต�มที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ใน
ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๘) ก็ย่อมมีผล
ให้รัฐมนตรีคนน้ันไม่อ�จอยู่ในตำ�แหน่งเพื่อปฏิบัต ิ
หน้�ทีต่่อไปต�มรฐัธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๑ ได้เช่นกัน 
เมื่อข้อเท็จจริงปร�กฏชัดเจนว่�มีก�รนำ�เรื่อง 
ก�รโยกย้�ยและก�รให้น�ยถวลิ เปลีย่นศร ีพ้นจ�ก
ตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติเข้�สู่
ก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติอย่�ง
เร่งรีบ รวบรัด ในลักษณะที่ไม่เป็นไปต�มปกติ เป็น
ว�ระเพือ่ทร�บจรเมือ่วันที ่๖ กันย�ยน ๒๕๕๔ และ
คณะรฐัมนตรก็ีได้มมีตเิอกฉนัท์อนุมตัใิห้กระทำ�ก�ร
โยกย้�ยและให้ข้�ร�ชก�รประจำ�พ้นจ�กตำ�แหน่ง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยไปในวันเดียวกันนั้นเอง 
รัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมประชุมและลงมติในวันนั้น 
จึงมีส่วนร่วมโดยท�งอ้อมในก�รก้�วก่�ยและ
แทรกแซงข้�ร�ชก�รประจำ�อันเป็นก�รกระทำ�ที่
ต้องห้�มต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๖๘ ประกอบ
ม�ตร� ๒๖๖ (๒) และ (๓) เป็นเหตุให้คว�มเป็น
รฐัมนตรขีองรฐัมนตรเีหล่�น้ันต้องสิน้สดุลงเป็นก�ร
เฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๘๒ วรรคหนึ่ง 
(๗) ไปด้วย 

  ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัว่า	ผูถ้กูร้องใช้
สถานะหรอืต�าแหน่งการเป็นนายกรฐัมนตรเีข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และของผู้อื่น	ในเรื่องการบรรจุ	แต่งตั้ง	โยกย้าย	
โอนหรือการพ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการซึ่งมี
ต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�าและมิใช่ข้าราชการ
การเมอืงจึงต้องด้วยรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๖๖	(๒)	
และ	(๓)	และถือเป็นการกระท�าตามรัฐธรรมนูญ	

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๑๑

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗



มาตรา	 ๒๖๘	 อันมีผลท�าให้ความเป็นรัฐมนตรี
ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๘๒	 วรรคหนึ่ง	 (๗)	 และ
รัฐมนตรีทีไ่ด้ร่วมมีมตใินการประชมุคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 จึงมีส่วนร่วมใน
การก้าวก่ายและแทรกแซงข้าราชการประจ�า 

อันเป็นการกระท�าท่ีต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา	๒๖๘	ประกอบมาตรา	๒๖๖	(๒)	และ	(๓)	 
เป็นเหตใุห้ความเป็นรัฐมนตรขีองรฐัมนตรเีหล่านัน้ 
ต้องสิ้นสุดเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๑๘๒	วรรคหนึ่ง	(๗)	ไปด้วย

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๐	–	๑๑/๒๕๕๗	 	

เรื่อง    น�ยทะเบียนพรรคก�รเมืองขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคไทยพอเพียง

ผู้ร้อง    น�ยทะเบียนพรรคก�รเมือง

ผู้ถูกร้อง  พรรคไทยพอเพียง

กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบบัชัว่คร�ว) พทุธศักร�ช ๒๕๕๗ ม�ตร� ๔๕

     และพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    ม�ตร� ๙๓ ประกอบม�ตร� ๔๒ วรรคสอง ม�ตร� ๘๒ ม�ตร� ๙๗ และม�ตร� ๙๘

 ผู ้ ร ้องยื่นคำ�ร ้องรวมสองคำ�ร ้องขอให  ้
ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�สัง่ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�มพระร�ช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๓ เนือ่งจ�กไม่ดำ�เนินก�รต�ม
ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง และต�มม�ตร� ๘๒ เน่ืองจ�ก
ผู้ถูกร้องไม่ได้ร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของพรรค
ผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภ�ยในระยะเวล� 
ที่กฎหม�ยกำ�หนด เป็นก�รไม่ดำ�เนินก�รให้เป็นไป 
ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย 
พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง 
อันเป็นเหตุยุบพรรคก�รเมืองต�มม�ตร� ๙๓  
และผู้ถูกร้องไม่ได้ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุน
ของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อม
หลักฐ�นก�รใช้จ่�ยเงินภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด
ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๘๒ ประกอบ
ม�ตร� ๔๒ วรรคสอง และให้ผู้ซึง่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รบริห�รของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งก�ร
จัดตั้งพรรคก�รเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก�ร 
บรหิ�รพรรคก�รเมอืง หรอืมส่ีวนร่วมในก�รจดแจ้ง
ก�รจัดตั้งพรรคก�รเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภ�ยใน
กำ�หนดห้�ปีนับแต่วันที่ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้
ยุบพรรคผู้ถูกร้องต�มม�ตร� ๙๗ และให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหัวหน้�พรรคหรือกรรมก�รบริห�ร
พรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละ
ละเลยหรือทร�บถึงก�รกระทำ�ดังกล่�วแล้วมิได้
ยับยั้ง หรือแก้ไขก�รกระทำ�ดังกล่�วมีกำ�หนดเวล�
ห้�ปี นับแต่วนัทีศ่�ลรฐัธรรมนูญมคีำ�สัง่ให้ยบุพรรค 
ผูถ้กูร้องต�มม�ตร� ๙๘ โดยศ�ลรฐัธรรมนูญรบัคำ�ร้อง 
ทั้งสองไว้พิจ�รณ�วินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องช้ีแจง 
แก้ข้อกล่�วห� แต่ผูถ้กูร้องไม่ได้ยืน่คำ�ชีแ้จงข้อกล่�วห� 
แต่อย่�งใด

  ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ผู้ร้อง
ได้มหีนังสอืแจ้งให้ผูถ้กูร้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รดำ�เนนิ
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กิจก�รของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ให้ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ร้องทร�บ
ภ�ยในวันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๕๖ ต�มพระร�ช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ม�ตร� ๔๒วรรคหนึ่ง เมื่อครบกำ�หนด
แล้วผู้ร้องไม่ได้รับร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของ
พรรคผูถู้กร้องผูร้้องจงึอ�ศยัอำ�น�จต�มม�ตร� ๔๒ 
วรรคสอง มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทำ�ร�ยง�น
ก�รดำ�เนินกิจก�รของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด เมือ่สิน้สดุระยะ
เวล�ผู้ร้องไม่ได้รับร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของ
พรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณี
ที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทำ�ร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจก�รของ 
พรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อ 
ผู ้ร ้องสั่งให้ร�ยง�นภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด  
ผู้ถูกร้องก็มิได้ร�ยง�นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
จงึมเีหตทุีศ่�ลรฐัธรรมนูญจะสัง่ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�ม 
ม�ตร� ๙๓ ประกอบม�ตร� ๔๒ วรรคสอง 
ส่วนกรณผีูถ้กูร้องได้รบัก�รจดัสรรเงนิสนบัสนนุต�ม
โครงก�รและแผนง�นจ�กกองทุนเพื่อก�รพัฒน�
พรรคก�รเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ถูกร้องจึง
มีหน้�ที่ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุน 
ของพรรคผูถ้กูร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถกูต้อง
ต�มคว�มเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมก�รก�ร 
เลือกตั้ง ภ�ยในวันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๕๖ ต�ม 
พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรค
ก�รเมืองพ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๘๒ แต่ปร�กฏว่�
ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้อง 
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มเีอกส�รหลกัฐ�นยงัไม่ครบถ้วน 
และยังข�ดก�รจัดส่งเอกส�รหลักฐ�นในแผนง�น 
และโครงก�รเป็นจำ�นวนม�ก และจ�กก�รตรวจสอบ 
ปร�กฏว่�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงนิไม่ถกูต้องต�มคว�ม
เป็นจริงผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องดำ�เนินก�ร
ชี้แจงและจัดส่งเอกส�รเพิ่มเติมหรือคืนเงินภ�ยใน 

กำ�หนดเวล�แต่ผูถ้กูร้องไม่ได้ดำ�เนินก�รแต่อย่�งใด 
จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทำ�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ย
เงินสนับสนุนของพรรคก�รเมืองให้ถูกต้องต�ม
คว�มเป็นจรงิ กรณจีงึมเีหตทุีศ่�ลรฐัธรรมนูญจะสัง่
ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�มม�ตร� ๙๓ ประกอบม�ตร� ๘๒

  สำ�หรับผู ้ซ่ึงเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
บริห�รของพรรคผู ้ถูกร้อง จะจดแจ้งก�รจัดตั้ง 
พรรคก�รเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก�รบริห�ร 
พรรคก�รเมอืง หรอืมส่ีวนร่วมในก�รจดแจ้งก�รจดัตัง้ 
พรรคก�รเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภ�ยในกำ�หนดห้�ปี 
นับแต่วันทีศ่�ลรฐัธรรมนูญมคีำ�ส่ังให้ยบุพรรคผูถ้กูร้อง 
ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย
พรรคก�รเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๗ หรือไม่ 
น้ันเหน็ว่� ม�ตร� ๙๗ เป็นบทบญัญตัว่ิ�ด้วยผลของ
ก�รฝ่�ฝืนบทบญัญตัขิองกฎหม�ย ซ่ึงมไิด้ให้อำ�น�จ
แก่ศ�ลรฐัธรรมนูญทีจ่ะสัง่เป็นอย่�งอ่ืน เมือ่มเีหตุให้
พรรคผูถ้กูร้องต้องยบุไปด้วยเหตทุีฝ่่�ฝืนม�ตร� ๔๒ 
วรรคสอง และม�ตร� ๘๒ แล้ว ศ�ลรฐัธรรมนูญต้อง
สั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รของ
พรรคผูถ้กูร้องจะจดแจ้งก�รจดัตัง้พรรคก�รเมืองขึน้
ใหม่หรือเป็นกรรมก�รบริห�รพรรคก�รเมือง หรือ
มีส่วนร่วมในก�รจดแจ้งก�รจัดตั้งพรรคก�รเมือง
ขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ภ�ยในกำ�หนดห้�ปีนับแต ่
วันที่พรรคก�รเมืองนั้นต้องยุบไป 

 ส่วนหัวหน้�พรรคหรือกรรมก�รบริห�ร
พรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละ
ละเลย หรือทร�บถึงก�รกระทำ�ดังกล่�วแล้วมิได้
ยับยั้ง หรือแก้ไขก�รกระทำ�ดังกล่�ว จะต้องถูก
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกีำ�หนดเวล�ห้�ปีนับแต่วนัที ่
ศ�ลรฐัธรรมนญูมคีำ�สัง่ให้ยบุพรรคผูถ้กูร้องต�มพระร�ช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๙๘ หรือไม่ น้ัน เห็นว่�  
ผู้ถูกร้องมีหน้�ที่ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงิน
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สนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปีปฏิทินให้เป็น
ไปต�มม�ตร� ๘๒ โดยก�รร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินจะ
ต้องกระทำ�โดยหัวหน้�พรรคและกรรมก�รบริห�ร
พรรค ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินกิจก�รของ
พรรคเพื่อให้เป็นไปต�มม�ตร� ๑๗ วรรคหนึ่ง เมื่อ
ข้อเท็จจริงปร�กฏว่� พรรคผู้ถูกร้องไม่ร�ยง�นก�ร
ใช้จ่�ยเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต�มม�ตร� 
๘๒ ประกอบม�ตร� ๔๒ วรรคสอง กรณจีงึถอืได้ว่� 
หัวหน้�พรรคและกรรมก�รบริห�รพรรคผู้ถูกร้องมี
ส่วนร่วม รูเ้หน็ หรอืปล่อยปละละเลย หรือทร�บถงึ 
ก�รกระทำ�ดังกล่�วแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขก�ร 
กระทำ�เกีย่วกบัก�รไม่ร�ยง�นดังกล่�ว จงึมคีำ�สัง่ให้ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของหัวหน ้�พรรคและ
กรรมก�รบริห�รพรรคผู้ถูกร้องมีกำ�หนดเวล�ห้�ปี
นับแต่วันที่มีคำ�สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง 

 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าส่ังให้ยุบพรรคไทย
พอเพียง	ผู้ถูกร้อง	ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

มาตรา	 ๙๓	 ประกอบมาตรา	 ๔๒	 วรรคสอง

และมาตรา	 ๘๒	 และให้ผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องตามประกาศ

นายทะเบียนพรรคการเมือง	 เรื่อง	 ตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยพอเพียง	

ลงวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๔	จะจดแจ้งการจัดตั้ง

พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง	 หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้ง

การจัดต้ังพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายใน

ก�าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค�าส่ัง

ให้ยุบพรรคผูถ้กูร้องตามพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.	 ๒๕๕๐ 

มาตรา	๙๗	และเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้หวัหน้าพรรค 

และกรรมการบริหารของพรรคผู ้ถูกร้องตาม 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น 

มีก�าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

มคี�าสัง่ให้ยบุพรรคผูถ้กูร้อง	 ตามพระราชบญัญตัิ	

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๙๘
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๑. การมีส่วนร่วมในพระราชพิธี 
รัฐพิธีและกิจกรรมสำาคัญ
ของประเทศ
  ง�นพระร�ชพธิแีละง�นพิธต่ี�งๆ ถอืเป็นเอกลกัษณ์สำ�คญัอย่�งยิง่ที่
แสดงถึงคว�มเป็นร�ชอ�ณ�จกัรไทย อนัสบืเน่ืองย�วน�นม�กกว่�เจด็ร้อยปี  
หลักฐ�นสำ�คญัปร�กฏม�แต่สมยัเมือ่สมเดจ็พระร�ม�ธิบดทีี ่๑ (พระเจ้�อูท่อง) 
ทรงสถ�ปน�กรุงศรีอยุธย�เป็นร�ชธ�นี ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
ให้กำ�หนดไว้ในกฎมณเฑียรบ�ลว่�เดอืนใดมพีระร�ชพิธีใด เพือ่เป็นแบบแผน
ให้สืบทอดปฏิบัติม�จวบจนปัจจุบัน

  พระร�ชพิธใีนรัชก�ลปัจจุบนั ซ่ึงเป็นพระร�ชพธีิประจำ� เฉพ�ะทีเ่ป็น
หม�ยกำ�หนดก�รของสำ�นักพระร�ชวังเปิดโอก�สให้ข้�ร�ชก�รทุกฝ่�ยได้ 
เข้�เฝ้�ทลูละอองธลุพีระบ�ท ซึง่ศ�ลรฐัธรรมนญูและสำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู 
ล้วนสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณและได้แสดงกตเวทิต�ธรรม โดยก�รเข้�
ร่วมง�นพระร�ชพิธี รัฐพิธีต่�งๆ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

  - วันท่ี ๑ มกร�คม ๒๕๕๗ ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�ร 
ศ�ลรฐัธรรมนญู และข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู ลงน�มถว�ยพระพร 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

ส่วนที่
๓

ก�รมีส่วนร่วมใน
พระร�ชพิธี 
รัฐพิธี
และกิจกรรมสำ�คัญ
ของประเทศ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๑๕



  - วันท่ี ๓ มกร�คม ๒๕๕๗ สมเด็จ
พระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 
ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ผู้แทนพระองค์ 
อัญเชิญบตัรอวยพรส่งคว�มสขุ เนือ่งในศภุว�ระ
ขึ้นปีใหม่ พุทธศักร�ช ๒๕๕๗ พระร�ชท�น 
แก่น�ยจรูญ อินทจ�ร ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ  
คณะตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ ข ้�ร�ชก�ร 
และเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ณ ห้องประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

  - วันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญและ 
ข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ 
ในพิ ธีทรงบำ � เพ็ญพระร�ชกุศลม�ฆบูช� 
ณ วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม

  - วันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ พร้อมข้�ร�ชก�ร 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมว�งพ�นพุ่ม 
ดอกไม้ถว�ยร�ชสักก�ระ เนื่องในวันที่ระลึก 
พระบ�ทสมเดจ็พระนัง่เกล้�เจ้�อยูห่วัพระมห�เจษฎ� 
ร�ชเจ้� ณ ล�นพลับพล�มห�เจษฎ�บดินทร์  
วัดร�ชนัดด�ร�ม

  - วันท่ี ๑ เมษ�ยน ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ และ 
ข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ  
ถว�ยพระพรชัยมงคลและทูลเกล้�ฯ ถว�ย 
พ�นดอกไม้สดเนื่องในวโรก�สวันคล้�ยวัน 
พระร�ชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี ๒ เมษ�ยน ๒๕๕๗ 
ณ อ�ค�รชัยพัฒน� สวนจิตรลด�

  - วันที่ ๖ เมษ�ยน ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมว�งพ�นพุ่ม 
ดอกไม้ถว�ยบังคม เนื่องในวันพระบ�ทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้�จฬุ�โลกมห�ร�ช และวนัทีร่ะลกึ
มห�จักรีบรมร�ชวงศ์ ณ ปฐมบรมร�ช�นุสรณ์ 
สะพ�นพระพุทธยอดฟ้� 

  - วันที่ ๖ เมษ�ยน ๒๕๕๗ คณะตุล�ก�ร
ศ�ลรฐัธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ ถว�ยบงัคมสมเด็จ 
พระบูรพมห�กษัตริย�ธิร�ช ณ ปร�ส�ท 
พระเทพบิดร พระบรมมห�ร�ชวัง

  - วนัที ่๑๕ เมษ�ยน ๒๕๕๗ คณะตุล�ก�ร
ศ�ลรัฐธรรมนูญ และข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้�เฝ้�ฯ ในพระร�ชพิธี 
สงกร�นต ์  ณ พระที่นั่ งอมรินทรวินิจ ฉัย  
พระบรมมห�ร�ชวัง

  - วันที่ ๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ และ 
ข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ 
ในพระร�ชพิธีฉัตรมงคล ณ ศ�ล�ร�ชประช�
สม�คมวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  - วันที่ ๑๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ ตุล�ก�ร
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้�เฝ้�ฯ ในพระร�ชพิธี 
ทรงบำ�เพญ็พระร�ชกศุลวสิ�ขบูช� ณ วดัพระศร ี
รัตนศ�สด�ร�ม

  - วนัที ่๓๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วมว�งพวงม�ล� 
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ถว�ยร�ชสกัก�ระ เนือ่งในวนัท่ีระลกึพระบ�ทสมเดจ็ 
พระปกเกล้�เจ้�อยูห่วั ณ พระบรมร�ช�นสุ�วรีย์ 
หน้�อ�ค�รรัฐสภ�

  - วันที่ ๙ มิถุน�ยน ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วมว�งพวงม�ล�
ถว�ยร�ชสักก�ระในอภิลักขิตสมัยคล้�ยวัน 
สวรรคตพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรมห� 
อ�นนัทมหดิล พระอัฐมร�ม�ธบิดนิทร ณ วดัสทุศัน 
เทพวร�ร�ม

  - วันที่ ๒๗ มิถุน�ยน ๒๕๕๗ น�ยนุรักษ ์
ม�ประณีต ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ รักษ�
ร�ชก�รแทนประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธี
ทำ�บญุตักบ�ตร เนือ่งในวันสถ�ปน� มห�วทิย�ลยั
ธรรมศ�สตร์ ครบรอบปีที่ ๘๐ ณ มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์

  - วันที่ ๑๑ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญและ 
ข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ 
ในพระร�ชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลเนื่องใน
วันอ�ส�ฬหบูช� ณ วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม

  - วันที่ ๑๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ และ 
ข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ 
ในพระร�ชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล เทศก�ล
เข้�พรรษ� ณ วัดบวรนิเวศวิห�ร

  - วนัที ่๑๖ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ เลข�ธกิ�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู เข้�ร่วมง�นเนือ่งในวนั
สถ�ปน�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ต ิครบรอบ ๑๓ ปี ณ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 
สทิธมินษุยชนแห่งช�ต ิศนูย์ร�ชก�รเฉลมิพระเกยีรต ิ
๘๐ พรรษ�ฯ อ�ค�รรฐัประศ�สนภกัด ีถนนแจ้งวฒันะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

  - วันที่ ๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ พร้อม
ด้วยคณะผู ้บริห�รและข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู เข้�ร่วมบนัทกึเทปโทรทศัน์ถว�ย
พระพรชยัมงคลเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษ� 
สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ 
๑๒ สิงห�คม ๒๕๕๗ ณ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕

  - วันที่ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริห�รสำ�นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู ร่วมลงน�มถว�ยพระพร เนือ่งใน 
พระร�ชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษ� สมเด็จ
พระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�ลงกรณ 
สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

  - วนัที ่๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ เลข�ธกิ�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมพิธีถว�ย
เครือ่งร�ชสกัก�ระ จดุเทยีนชัยถว�ยพระพร และ
ถว�ยร�ชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ “๖๒ พรรษ� 
มห�วชริ�ลงกรณ ” ณ มณฑลพธีิท้องสน�มหลวง

  - วันที่ ๗ สิงห�คม ๒๕๕๗ น�ยพิมล 
ธรรมพิทักษ์พงษ์ รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมว�งพวงม�ล�ถว�ย 
ร�ชสักก�ระเนื่องใน “วันรพี” ณ พระรูป 
พระเจ้�บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้�รพพีฒันศกัดิ ์ 

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๑๗

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗



กรมหลวงร�ชบุ รีดิ เ รกฤทธิ์  หน ้ �อ�ค�ร 
ศ�ลยุติธรรม

  - วันท่ี ๙ สิงห�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ �นั ก ง �นศ�ลรั ฐ ธรรมนูญ  พร ้ อมด ้ วย 
ผู ้บริห�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 
พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่องในมห�มงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษ� ๑๒ สิงห�คม ๒๕๕๗  
ณ อ�ค�รสวนอัมพร

  - วันท่ี ๑๒ สิงห�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ และข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู ร่วมลงน�มถว�ยพระพร เนือ่งใน 
พระร�ชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษ� สมเดจ็พระน�งเจ้� 
สริกิิติพ์ระบรมร�ชนินี�ถ ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

  - วันที่ ๑๒ สิงห�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมพิธีถว�ย
เครื่องร�ชสักก�ระ จุดเทียนชัยถว�ยพระพร
และถว�ยร�ชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงห� 
พระบรมร�ชนินี�ถ” ณ มณฑลพธิท้ีองสน�มหลวง

  - วันที่ ๙ กันย�ยน ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู เข้�ร่วมว�งพวงม�ล�  
เนื่องในวันท่ีระลึกท่�นเจ้�พระย�รัตน�ธิเบศร์  
ณ โรงเรยีนรัตน�ธเิบศร์ อำ�เภอเมอืง จังหวดันนทบุรี

  - วันที่ ๑๐ กันย�ยน ๒๕๕๗ ประธ�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู ตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วย  
ผู้บริห�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ทูลเกล้�ฯ 
ถว�ยแจกันดอกไม้และร่วมลงน�มถว�ยพระพร 

สมเดจ็พระเจ้�ลกูเธอ เจ้�ฟ้�จฬุ�ภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครร�ชกุม�รี ณ โรงพย�บ�ลวิชัยยุทธ

  - วันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู เข้�ร่วมว�งพวงม�ล� 
ถว�ยร�ชสักก�ระ เนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต 
พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล ้� เจ ้ �อยู ่หั ว 
ณ พระบรมร�ช�นสุ�วรย์ี หน้�พระร�ชวงัสร�ญรมย์

  - วันที่ ๖ ตุล�คม ๒๕๕๗ ประธ�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริห�รสำ�นักง�น
ศ�ลรฐัธรรมนญู เข้�ร่วมพระร�ชพิธบีำ�เพญ็พระร�ช
กุศลทักษิณ�นุปท�น เฉลิมฉลองว�ระ ๑๕๐ ปี  
วันพระร�ชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทร�  
บรมร�ชินีน�ถ ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

  - วันที่ ๗ ตุล�คม ๒๕๕๗ ประธ�น 
ศ�ลรฐัธรรมนญู ตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วย 
ผู้บริห�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ทูลเกล้�ฯ 
ถว�ยแจกันดอกไม้และร่วมลงน�มถว�ยพระพร 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ณ อ�ค�รศ�ล�
ศิริร�ช ๑๐๐ ปี โรงพย�บ�ลศิริร�ช

  - วันที่ ๑๖ ตุล�คม ๒๕๕๗ ผู้บริห�รและ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วม
พระร�ชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ถว�ยผ้�
พระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิห�ร

  - วันที่ ๑๗ ตุล�คม ๒๕๕๗ ผู้บริห�รและ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วม
พระร�ชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ถว�ยผ้�
พระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริย�ร�ม
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  - วันที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๕๗ ผู้บริห�รและ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วม 
พระร�ชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ถว�ย 
ผ้�พระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทร�ว�ส

  - วันที่ ๒๑ ตุล�คม ๒๕๕๗ ผู้บริห�รและ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วม 
พระร�ชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ถว�ย 
ผ้�พระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวร�ร�ม

  - วันที่ ๒๒ ตุล�คม ๒๕๕๗ ตุล�ก�ร 
ศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยผูบ้รหิ�รและข้�ร�ชก�ร 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมพระร�ชพิธี 
ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ถว�ยผ้�พระกฐิน 
ณ วัดร�ช�ธิว�สวรวิห�ร

  - วันที่ ๒๓ ตุล�คม ๒๕๕๗ ตุล�ก�ร 
ศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยผูบ้รหิ�รและข้�ร�ชก�ร 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมพระร�ชพิธี 
ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล ถว�ยผ้�พระกฐิน 
ณ วัดอรุณร�ชวร�ร�ม

  - วันที่ ๒๓ ตุล�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู เข้�ร่วมว�งพวงม�ล�
ถว�ยบังคม พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้� 
เจ้�อยูหั่ว เนือ่งในพระร�ชพธิทีรงบำ�เพญ็พระร�ช 
กุศลวันปิยมห�ร�ช ณ พระบรมร�ช�นุสรณ์  
ที่พระล�นพระร�ชวังดุสิต

  - วนัที ่๒๕ พฤศจกิ�ยน ๒๕๕๗ เลข�ธกิ�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู เข้�ร่วมว�งพวงม�ล�

ถว�ยบังคม พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�
เจ้�อยู ่หัวในอภิลักขิตสมัยคล้�ยวันสวรรคต  
ณ พระบรมร�ช�นุสรณ์ สวนลุมพินี 

  - วนัที ่๒๖ พฤศจกิ�ยน ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ  
พร้อมด้วยผู้บริห�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
เข้�ร่วมบนัทกึเทปโทรทศัน์ถว�ยพระพรชยัมงคล
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจ็
พระเจ้�อยู่หัว ๕ ธันว�คม ๒๕๕๗ ณ สถ�นีวิทยุ
โทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง ๕

  - วันที่ ๓ ธันว�คม ๒๕๕๗ ประธ�นศ�ล
รฐัธรรมนญู ตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วย
ผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีถว�ยพระพรชัยมงคล
และพิธีถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณตน เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
๕ ธันว�คม ๒๕๕๗ณ บริเวณพิธีร�ชสักก�ระ 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

  - วันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๗ ประธ�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ พร้อม
ด้วยผู้บริห�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ร่วม
ลงน�มถว�ยพระพร เนื่องในพระร�ชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

  - วันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมพิธีถว�ย
เครื่องร�ชสักก�ระจุดเทียนชัยถว�ยพระพรและ
ถว�ยร�ชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งช�ติ 
๕ ธนัว�คม ๒๕๕๗” ณ มณฑลพธิท้ีองสน�มหลวง
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รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗



  - วันที่ ๗ ธันว�คม ๒๕๕๗ ประธ�น 
ศ�ลรัฐธรรมนูญ ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ 
พร้อมด้วยผู้บริห�รและข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น
ศ�ลรัฐธรรมนูญเข้�ร่วมง�นสโมสรสันนิบ�ต  
ณ ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

  - วันที่ ๑๐ ธันว�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมว�งพ�นพุ่ม 
ดอกไม้ถว�ยบงัคม พระบ�ทสมเดจ็พระปกเกล้� 
เจ้�อยูห่วัเนือ่งในพระร�ชพธิฉีลองวันพระร�ชท�น 
รฐัธรรมนญู ณ พระบรมร�ช�นสุ�วรีย์ หน้�อ�ค�ร
รัฐสภ�

  - วันที่ ๑๘ ธันว�คม ๒๕๕๗ ประธ�น
ศ�ลรฐัธรรมนญู ตลุ�ก�รศ�ลรัฐธรรมนญู พร้อมด้วย
ผูบ้ริห�รสำ�นกัง�นศ�ลรัฐธรรมนญู ร่วมเข้�เฝ้�ฯ 
พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� 
ในพิธีสมโภชพระไตรปิฎกส�กล ณ วัดพระศร ี
รัตนศ�สด�ร�ม

  - วันที่ ๒๘ ธันว�คม ๒๕๕๗ เลข�ธิก�ร
สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยข้�ร�ชก�ร 
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ เข้�ร่วมว�งพ�นพุ่ม 
ดอกไม้ถว�ยร�ชสักก�ระ เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้�ต�กสนิมห�ร�ช ณ พระบรมร�ช�นสุ�วรย์ี  
วงเวียนใหญ่
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นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมมหาราชวัง

ภาพกิจกรรม : พระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรม
สำาคัญของประเทศ

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑2๑



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญบัตรอวยพรส่งความสุข เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

พระราชทานแก่ นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณและ 

ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ 
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจ้า เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

วัดราชนัดดาราม 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน
ศาลรฐัธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายบังคม เน่ืองในวนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑2๕



นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ พระบรมราชานุสรณ์  

วัดสุทัศนเทพวราราม 
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นายนุรักษ์ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๐  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาส 
วันสถาปนาสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ ๑๓ ปี  

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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นายนุรักษ์ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร และข้าราชการ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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นายนุรักษ์ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธ ี

เฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

เวลา ๐๙.๐๐ น.
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นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ รองเลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
สำานักงานศาลรฐัธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสกัการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน “วันรพี”  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑3๑



นายนุรักษ์ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
นายจรญั ภักดีธนากุล และนายเฉลมิพล เอกอรุ ุตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บรหิาร 
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร เน่ืองในพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมมหาราชวัง
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑33



นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายสุพจน์ ไข่มุกด ์
และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมผู้บริหารสำานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑3๕



นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายสุพจน์ ไข่มุกด ์
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย 

ผู้บริหารสำานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และ 
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  
โรงพยาบาลศิริราช
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นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรฐัธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

เนื่องในพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑3๗



นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี 
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นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายสุพจน์ ไข่มุกด ์
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน ์
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑39



นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ 
ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธ ี

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระบรมมหาราชวัง
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นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑4๑



นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา 
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นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล  
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

พร้อมด้วยผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพิธีสมโภชพระไตรปิฎกสากล  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑43



นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 

เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่
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ส่วนที่
๔

ร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชี
และงบก�รเงิน

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีและงบก�รเงิน
สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๗

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑4๕

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑4๗

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑49

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๕๑

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๕3

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๕๕

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๕๗

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑๕9

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑6๑

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand ๑63

รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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ประธาน

น�ยปัญญ�  อุดช�ชน    เลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
คณะทำางาน

๑)  น�ยเช�วนะ  ไตรม�ศ   ที่ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�ร

๒)  น�ยสมฤทธิ์  ไชยวงค์   รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

๓)  น�ยพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ์  รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

๔)  น�งขนิษฐ�  โตโพธิ์ไทย   ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นคดี         

๕)  น�งวิภ�วรรณ  หะว�นนท์   ผู้เชี่ยวช�ญด้�นบริห�ร  

๖)  น�งฉัตรแก้ว  เลิศไพฑูรย์   ผู้เชี่ยวช�ญด้�นบริห�ร รักษ�ร�ชก�รแทน 

       ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

๗)  น�ยชวลิต  ศรีโฉมง�ม    ผู้เชี่ยวช�ญด้�นคดี รักษ�ร�ชก�รแทน

       ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคดี ๕    

๘)  น�งส�วส�วิตรี  อมรต�นนท์  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

       และประช�สัมพันธ์

๙)  น�งอัจฉรีย�  อนันตพงศ์    ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันรัฐธรรมนูญศึกษ� 

๑๐) น�ยบุญเสริม  น�คส�ร   ผู้เชี่ยวช�ญด้�นบริห�ร รักษ�ร�ชก�รแทน

       ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�ระบบบริห�ร 

๑๑) น�งพรพิมล  นิลทจันทร์   ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นคลังและพัสดุ

       รักษ�ร�ชก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รกล�ง

๑๒) น�ยพ�ณินทร์  วัชร�ภัย   เจ้�หน้�ที่ศ�ลรัฐธรรมนูญชำ�น�ญก�รพิเศษ

       รักษ�ก�รในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นประช�สัมพันธ์

๑๓) น�ยเฉลิมวุฒิ  รัตน�รังสรรค์  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

๑๔) น�งศุจิพร  เกียรติวิวัฒน์   เจ้�หน้�ที่ศ�ลรัฐธรรมนูญปฏิบัติก�ร 

๑๕) น�ยเฉลิมชนม์  บุญเกียรติสกุล  เจ้�หน้�ที่ศ�ลรัฐธรรมนูญปฏิบัติก�ร 

๑๖) น�ยปวริศร  จันทร์แท่น   เจ้�หน้�ที่ศ�ลรัฐธรรมนูญปฏิบัติก�ร  

๑๗) น�งส�วอ�ริต�  เจริญสุข   พนักง�นธุรก�รทั่วไป  
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รายงานประจ�าปี
๒๕๕๗
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