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ประกาศ 

แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 โดยทีท่ี ่ประชุมใหญศาลฎีกาไดดำเนินการเลือกผู พิพากษาในศาลฎีกาซึ ่งดำรง 

ตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษาศาลฎีกา จำนวนสามคน ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ไดดำเนินการเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวนสองคน และวุฒิสภาไดดำเนินการให             

ความเห็นชอบผู ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ ่งมีความรู ความเชี ่ยวชาญทางดานนิติศาสตร           

อยางแทจริง จำนวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตร

อื่น ซึ ่งมีความรู ความเชี ่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง จำนวนสองคน 

ตามที ่คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหาและคัดเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งบุคคลทั้งเกาไดประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลว 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม 

คำแนะนำของวุฒิสภา ดังตอไปนี้ 

 ๑. นายชัช ชลวร เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๒. นายจรัญ ภักดีธนากุล เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๓. นายจรูญ อินทจาร เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๔. นายเฉลิมพล เอกอุรุ เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๕. นายนุรักษ มาประณีต เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

---------------------------- 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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 ๖. นายบุญสง กุลบุปผา เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๗. นายวสันต สรอยพิสุทธิ์  เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๘. นายสุพจน ไขมุกด  เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๙. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี  เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ประสพสุข บุญเดช 

(นายประสพสุข บุญเดช) 

ประธานวุฒิสภา 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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คำนำ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีบทบัญญัติรองรับการจัดตั ้ง 

ศาลรัฐธรรมนูญสืบตอจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐) ที ่สถาปนาศาลรัฐธรรมนูญขึ ้นมาในฐานะองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับการปกปองคุมครองและมีผลเปนจริงในทาง

ปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ที่วา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือ 

โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 

รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย 

และการตีความกฎหมายทั้งปวง” โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ วรรคหา ที่วา “คำวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื ่นของรัฐ” นั ้น 

ยอมแสดงใหเห็นถึงภารกิจสำคัญและความคาดหวังของมหาชนที่มีตอศาลรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกัน 

นอกจากนี ้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไดสรางมิติใหมไวโดยการ       

เพิม่ชองทางตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย โดยการใหสทิธปิระชาชนสามารถฟองคดี 

ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ที่วา “บุคคลซึ่ง

ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัย

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” แตอยางไรก็ตาม การที่ประชาชนซึ่งถูกละเมิด

สิทธิหรือเสรีภาพดังกลาวจะใชสิทธิฟองตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น กรณีจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไขทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไวในมาตรา ๒๑๒ วรรคสองอกีดวย กลาวคอื “การใชสทิธติามวรรคหนึง่ 

ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 

 อยางไรก็ดี ในโอกาสที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไดจัดทำรายงานประจำป ๒๕๕๑ เพื่อเสนอตอ

รัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ไดนำโครงสรางและอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ ๒๕๕๑  และรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน รวมทั ้ง                

สรุป คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนบทคัดยอรายงานผลการศึกษาวิจัยของสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที ่ผานมา ลงพิมพเพื ่อเปนสื ่อในการเสริมสรางความรู   

ความเขาใจเกี ่ยวกับบทบาทและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่งในอันที่จะทำใหประชาชน

สามารถเขาถึงสิทธิเสรีภาพตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางเปนรูปธรรมสืบไป 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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สารบัญ

พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



คณะผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ



ส่วนที่๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

๐๒



๑๐


๑๕


๑๘
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ส่วนที่๒

ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๑



ส่วนที่๓

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน



ส่วนที่๔

สรุปคำวิจัยฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี๒๕๕๑



ส่วนที่๕

บทคัดย่อรายงานผลการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญปี๒๕๕๑

๕๒



๙๓



๑๑๙



๒๕๓
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัชชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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นายจรัญภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญอินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ 



รายงานประจำปี ๒
๕๕๑ 

12

 
นายเฉลิมพลเอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษมาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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นายบุญส่งกุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันตสร้อยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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นายสุพจนไข่มุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ 



คณะผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นายไพบูลยวราหะไพฑูรย

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสนิทจรอนันต

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะไตรมาศ

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(ฝายบริหาร)

นายปญญาอุดชาชน

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(ฝายคดี)

ศาลรัฐธรรมนูญ 





ส่วนที่๑
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
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โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกที่กำหนดใหมี

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะ เปนองคกร

ศาล และตอมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฉบับที่ ๓ เมื่อมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และตอมา

ก็ไดมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมอีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  

 ๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ

ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเปน ๙ คน 

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา 

  ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

   (๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือก

โดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน ๓ คน 

  (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาล

ปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน ๒ คน 

  (๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร อยาง  

แทจริงโดยไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภาใหความเห็นชอบ 

หรือวุฒิสภาไมเห็นชอบแตคณะกรรมการ ฯ ใหความเห็นชอบหรือมีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 

จำนวน ๒ คน 

  (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรู 

ความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงโดยไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภาใหความเห็นชอบ หรือวุฒิสภาไมเห็นชอบแตคณะกรรมการ ฯ 

ใหความเห็นชอบหรือมีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงเอกฉันท จํานวน ๒ คน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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   ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกเปน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

แลวแตกรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ และมีความรู

ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

   การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในสาขานิติศาสตร 

และสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่นนั้น จะมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ คน ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธาน 

สภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือ ๑ คน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิทั้งสองสาขา ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว แลวใหเสนอ 

รายชื่อผูไดรับเลือกพรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา และมติในการคัดเลือกดังกลาวตอง

ลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตำแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้น 

มีจำนวนไมนอย กวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่

เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนำบทบัญญัติ ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  

   ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ 

การลงมติใหใชวิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบ

บังคมทูล เพื่อทรงแตงตั้งตอไป ในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหสง 

รายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพื่อใหดําเนินการ

สรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยัน

ตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรง

แตงตัง้ตอไป แตถามตทิีย่นืยนัตามมตเิดมิไมเปนเอกฉนัท ใหเริม่กระบวนการสรรหาใหม ซึง่ตองดาํเนนิการ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว  

   ในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามสาขานิติศาสตร และสาขารัฐศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ไดภายในเวลาที่กำหนด ไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหที่ประชุมใหญ

ศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษาศาลฎีกาจำนวน ๓ คน 

และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๒ คน 

เปนกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการแทน 

   รัฐธรรมนูญกำหนดใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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ศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดำรงตำแหนง ๙ ป นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหดำรง

ตำแหนงไดเพียงวาระเดียว 

   อนึ่ง ตามบทเฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๐๐ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหผูดำรงตำแหนง 

ประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรอง

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือก

ตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตองไมเกิน ๑๕๐ วัน นับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งประธาน

สภาผูแทนราษฎรและผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 ๑.๒ อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมี

อำนาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจแบงไดเปน ๙ ประการ คือ 

  ๑.๒.๑ การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายและรางขอบังคับ

การประชุมของฝายนิติบัญญัติกอนที่จะประกาศใชบังคับมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

    ๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑)  

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับ 

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวแตกตางจาก

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติทั่วไป คือ กอนที่จะนํารางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 

รัฐธรรมนูญกำหนดเปนบทบังคับวาตองสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอน  

     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับคือ 

     (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา 

     (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     (๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 

     (๔) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการออกเสยีงประชามต ิ

     (๕) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู 

     (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 

ผูดำรงตำแหนงทางการเมอืง 

     (๗) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ 

     (๘) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม 

การทจุรติ 

     (๙) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ  

    ๒) การพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัิ 

(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔)  

     รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรี

จะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย หรือรางพระราชบัญญัติ

ใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันและกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลา  

ทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถา  

     (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเห็นวาราง 

พระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 

หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสง ความเห็นนั้น

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

     (๒) นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้               

ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ

ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 

     ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือ 

แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาว 

เปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปทั้งฉบับ 

     ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือ 

แยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตไมเปนสาระสําคัญ ใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป รางพระราช

บัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใชบังคับได 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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    ๓) การพิจารณาวินิจฉัยรางขอบังคับการประชุมของฝายนิติบัญญัติไมให 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๕)  

     ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการ

ประชุมรัฐสภา ซึ่งสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาแลวแตกรณีไดใหความเห็นชอบแลว แตยังมิได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวา มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือไม โดยผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอไดแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก

วุฒิสภา จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน จำนวนไมนอย

กวาหนึ่งในสิบของทั้งสองสภา ในกรณียื่นเรื่องเสนอใหพิจารณารางขอบังคับการประชุมรัฐสภา 

    ๔) การพิจารณาวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติวามีหลักการอยางเดียวกัน 

หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวหรือไม (รัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๙)  

      รัฐธรรมนูญไดกำหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติวาตองเริ่มตนเสนอ

ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบแลวจึงเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอ

ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ อยางไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยกับ

สภาผูแทนราษฎรถือวาวุฒิสภาไดยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอนและตองสงกลับคืนใหสภา

ผูแทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัตินั้น แตสภาผูแทนราษฎรไมเห็นดวยกับ

การแกไข และตอมาไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณาแลว แตสภาใดสภาหนึ่งไมเห็น

ชอบดวยกับรางของคณะกรรมาธิการรวมกัน ในกรณีเชนนี้ถือวามีการยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้น 

ไวกอน และระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม

ไดตอเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันไดลวงพนไปแลว (เวนแตจะเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

ซึ่งสภาผูแทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที) ดังนั้น ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ

ไวนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ หามมิใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราช

บัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว

ตามที่บัญญัติไว 

     ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติ ท่ี

เสนอ หรือสงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการ 

ของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงราง พระราช

บัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มี

หลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหรางพระราช

บัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     อนึ่ง การหามมิใหเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกัน

หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหนำมาบังคับใชกับการเสนอราง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

  ๑.๒.๒ การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่

ประกาศใชบังคับแลว 

    กรณีที่พระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติ 

ของกฎหมายนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหมีการควบคุมกฎหมายที่

รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยกำหนดใหมีชองทางการเสนอให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได ๔ กรณี คือ 

    ๑) การพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแก

คดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑) 

     การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล

จะใชบังคับแกคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ตองเปนกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลกอน ไมวาจะเกิดขึ้น

ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น และไมวาคดีจะอยูระหวางการพิจารณาในชั้น

ศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคูความ(โจทก-จำเลย หรือผูฟอง-ผูถูกฟอง)ในคดีนั้นโตแยงวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคำวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (ในกรณีนี้ศาลสามารถพิจารณาตอไป

ไดแตตองรอการพิพากษาคดีไวเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ) 

     บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยน้ี 

หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา 

หรือกฎหมายที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกำหนดที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก

รัฐสภาแลว เปนตน 

    ๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ

แหงกฎหมายตามที่ผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕) 

     การควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดิน 

เปนผูเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๕ ไมจำเปนตองเปนคดีใน

ศาลกอนเหมือนกับกรณีตาม ๑) การเสนอเรื่องเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผูตรวจการ

แผนดิน โดยหลักการแลวเปนกรณีที่มีผูรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินกอน เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการ

แผนดินเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวม หรือเพื่อ

คุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได

โดยไมจำเปนตองมีการรองเรียน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     สำหรับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ผูตรวจการแผนดินจะเสนอใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเดียวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายตาม ๑) ซึ่งหมายถึง กฎหมาย

ในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใชบังคับ

ดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกำหนดที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแลว เปนตน 

    ๓) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง 

กฎหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗) 

     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ เสนอเรื่องพรอม 

ดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด

กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติใหคณะกรรมการ                 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำนาจหนาที่ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได                 

ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

     สำหรับบทบัญญัติแหงกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ จะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาแลวตาม ๑) และ 

๒) กลาวคือเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอำนาจนิติบัญญัติหรือ

รัฐสภา หรือกฎหมายที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกำหนดที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ

จากรัฐสภาแลว เปนตน 

    ๔) การพิจารณาวินิจฉัยคำรองของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 

เพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒)  

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐เปนรัฐธรรมนูญ 

ฉบับแรกที่บัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอง              

ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหง กฎหมายขัดหรือแยง              

ตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นคำรองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ 

     อยางไรก็ดี  ในระหวางที่ยังไมไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใชบังคับ รัฐธรรมนูญไดกำหนดบทเฉพาะกาล 

ใหศาลรัฐธรรมนูญออกเปนขอกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยได แตทั้งนี้ตองตรา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 

นับแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไดออก “ขอกำหนด ฯ” มาใชบังคับแลว ซึ่งตาม 

ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ บัญญัติวา 

     ”ขอ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิ 

ยื่นคำรองตอศาลเพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

     การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

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

     ”ขอ ๒๒ การยื่นคำรองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดำเนินการ

ตามขอ ๑๘ แลว ใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย”  

     ผูทีจ่ะใชสทิธยิืน่คำรองตอศาลรฐัธรรมนญูในกรณนีี ้ตองเปนไปตามหลกัเกณฑ 

และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว ดังนี้ 

     (๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว 

อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

     (๒) บคุคลนัน้ตองยืน่คำรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีำวนิจิฉยัวาบทบญัญตั ิ

แหงกฎหมายนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ 

     (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

      การใชสิทธิของบุคคลในการยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญตองเปนกรณ ี

ที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว หมายความวา หากบุคคลใดสามารถใชสิทธิทางศาลตาม ๑) 

หรือสามารถใชสิทธิโดยการรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินตาม ๒) หรือสามารถใชสิทธิโดยการรองเรียน

ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม ๓) ได บุคคลนั้นจะตองใชสิทธิตามชองทางนั้นกอน 

นอกจากวาไมสามารถใชสิทธิตามชองทางนั้นไดแลว จึงจะมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

  ๑.๒.๓  การวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด 

(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔) 

    การตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติน้ัน รัฐธรรมนูญได 

กําหนดเงื่อนไขไว ดังนี้ 

    ๑) ตราขึ้นเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

    ๒) การตราพระราชกําหนดตาม ๑) ใหกระทำไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี 

เห็นวา เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 

     เมื่อพระราชกําหนดมีผลใชบังคับแลว คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราช 

กําหนดนั้นตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นตอไปและในระหวาง 

ที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภายังไมไดอนุมัติพระราชกําหนดนั้น สมาชิกสภาผูแทน ราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อ
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เสนอความเหน็ตอประธานแหงสภาทีต่นเปนสมาชกิวาพระราชกาํหนดนัน้ไมเปนไปตาม เงื่อนไข ๑) และ 

๒) และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

  ๑.๒.๔ การวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 

กระทำการใดเพื่อใหตนมีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย หรือไม 

(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘)  

    รัฐธรรมนูญ กำหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบกระบวนการพิจารณารางพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราช

บัญญัติโอนงบประมาณรายจาย วามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มี

ผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ในการใชงบประมาณรายจายหรอืไม โดยใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา มจีาํนวนไมนอย 

กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เสนอความเห็นตอศาล รัฐธรรมนูญ

เพื่อพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ

กรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจายจะทำใหการเสนอการ

แปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

  ๑.๒.๕. การวินิจฉัยปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ระหวางรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๔) 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให “องคกร

ตามรัฐธรรมนูญ” มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

    ๑) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องคกร คือ คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

    ๒) องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องคกร คือ องคกรอัยการ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ที่จะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาวินิจฉัยไดนั้น ตองเปนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ และตองเปนความขัดแยงระหวางองคกรตาง ๆ ตั้งแตสององคกรขึ้นไป

เทานั้น มิใชกรณีการมีปญหาเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ขององคกรใดองคกรหนึ่งวามีอำนาจกระทำการ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม 

     สำหรับปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ระหวางรัฐสภาคณะ 

รัฐมนตร ี หรอืองคกรตามรฐัธรรมนญู กบัศาล ไมวาจะเปนศาลปกครอง หรอืศาลยตุธิรรม ใหศาลปกครอง 

หรือ ศาลยุติธรรมมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยแลวแตกรณ ี

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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  ๑.๒.๖ การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณาอุทธรณของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพ 

ในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

    ๑) การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองวาขัดตอสถานะและ 

การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงตอหลักการ

พื้นฐาน แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม 

(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕) 

     สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือสมาชิก 

พรรคการเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง

วาขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม อันเปนการ

คุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทน

ปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทยเหนือประโยชนของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด

อยู สำหรับการพิจารณาวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐาน

แหงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุหรอืไมนัน้ เปนการคุมครอง

สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่

สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การดำเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือการ 

กำหนดขอบังคับของพรรคการเมืองจึงตองไมขัดหรือ แยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    ๒) การพิจารณาอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมือง 

มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)) 

     สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกพรรคการเมืองมีมติใหพนจากการเปน 

สมาชกิของพรรคการเมือง (ซึ่งมีผลใหตองสิ้นสุดการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย) มีสิทธิอุทธรณ  

ตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดคานวามติของพรรคการเมืองดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงถือวาเปนการคุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย 

    ๓) การพจิารณาวนิจิฉยักรณบีคุคลหรอืพรรคการเมอืงใชสทิธแิละเสรภีาพ 

ในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)  

     ผูที่ทราบวาบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระทําการเพื่อลมลางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการเพื่อใหได
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มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ 

ใหเลิกการกระทําเชนวานี ้หรืออาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว 

     นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๓๗ ไดกำหนดมาตรการเพื่อปกปองคุมครองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข โดยกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง

ตลอดจนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่มี สวนรูเห็นหรือปลอยปละ

ละเลย ใหผูสมัครรับเลือกตั้งกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง และใหถือวาบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี ้

  ๑.๒.๗ การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และ 

กรรมการการเลือกตั้ง 

    ๑) การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วฒุสิภา (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑) 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดเหตุที่

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังตอไปนี ้

     (๑) ลาออก (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓)) 

     (๒) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎร 

     (๓) มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง เปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒) 

     (๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน  (รัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖) 

     (๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกหรือพรรคการเมืองที่

ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ

พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของ

พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออกหรือ

พรรคการเมอืงมมีต ิเวนแตสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูนัน้ไดอทุธรณตอศาลรฐัธรรมนญูภายในสามสบิวนั 

นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตาม

อุทธรณ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

วามตดิงักลาวมลีกัษณะตามอทุธรณ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูนัน้อาจเขาเปนสมาชกิของพรรคการเมอืง 
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อื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)) 

     (๖) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของ

พรรคการเมืองอื่นไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุด 

สมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๘)) 

     (๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม 

ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๑๐)) 

     (๘) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษเวนแต 

เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น 

ประมาท (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๑๑)) 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดเหตุที่

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังตอไปนี้  

      (๑) ลาออก (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๓)) 

     (๒)   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

หรอืมสีทิธไิดรบัการเสนอชือ่เพือ่เขารบัการสรรหาเปนสมาชกิวฒุสิภา (รฐัธรรมนญู ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕) 

     (๓) เปนรัฐมนตรี เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมืองอื่น หรือเปนผูดำรง 

ตำแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (รัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖) 

     (๔) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุม

ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๗)) 

     (๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษเวน แต

เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น 

ประมาท (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๘)) 

     ในกรณีดังกลาวขางตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรอง            

ตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยัง            

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม หรือคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งเห็นวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง

เพราะเหตุดังกลาว ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภานั้น               

สงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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    ๒) การวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม (รัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒)  

     ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุดังตอไปนี ้

     (๑) ลาออก (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ (๒))  

     (๒) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการ 

ลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ (๓))  

     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของผูดำรงตำแหนงรัฐมนตรี   

(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๔)  

     (๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือกระทำการ

ตองหามในการเปนหุนสวน หรือผูถือหุน หรือคงไวซึ่งความเปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน 

หรือบริษัท (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙)  

     (๕ )  ความเปนรั ฐมนตรี ของนายกรั ฐมนตรีสิ้ นสุดลงในกรณีที่

นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหนงติดตอกันเกินกวาแปดป (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่) 

      ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาจำนวนไมนอยกวาหนึง่ในสิบ

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานแหงสภาที่ตน 

เปนสมาชิกวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดสิ้นสุดลงหรือไม และใหประธานแหงสภา 

ที่ไดรับคำรองสงคำรองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน                

ผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวยเชนเดียวกับ ๑) 

    ๓) การวนิจิฉยัวากรรมการการเลอืกตัง้คนใดขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะ 

ตองหามหรือไม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๓)  

     สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

รวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขา 

ชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 

หรือกระทําการอันตองหามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดตามมาตรา ๒๓๐ และใหประธานรัฐสภาสงคํารอง 

นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

     การขาดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม หรือการกระทำอันตองหาม

ของกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนเหตุใหตองพนจากตำแหนงมีดังนี้ 

     (๑) กรรมการการเลือกตั้งตองมีอายุไมตำ่กวาสี่สิบปบริบูรณ (รัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๑)) 

     (๒) กรรมการการเลือกตั้งตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๒)) 
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     (๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) 

(๔) (๕) และ (๖) (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๓)) 

     (๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน   

แหงชาติ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๔)) 

     (๕) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ (รัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ (๑)) 

     (๖) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ 

ราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 

(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ (๒)) 

     (๗) ไมดำรงตำแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดำเนินธุรกิจ 

โดยมุงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๐๗ (๓)) 

     (๘) ไมประกอบวชิาชพีอสิระอืน่ใด (รฐัธรรมนญู ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ (๔)) 

  ๑.๒.๘ การวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน

หรือไม  

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบบัแรก 

ที่บัญญัติใหอำนาจกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาวาหนังสือสัญญาใดที่ 

ฝายบริหารทำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากรัฐสภากอนหรือไม ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ่งหนังสือสัญญาดังกลาว

ไดแก  

    ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

    ๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 

มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  

    ๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ

สัญญา  

    ๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ

ประเทศอยางกวางขวาง 

    ๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณ

ของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ  

    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 

มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หากเห็นวาหนังสือ
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สัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ใหเสนอตอประธานสภา

ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความ

เห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาดังกลาว ตองได

รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๑๙๐ วรรคหก 

  ๑.๒.๙. อำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค 

การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๘ ประการดังนี้ 

    ๑) การวินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไมรับ

จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง              

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔)  

     ผูยื่นจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยกับคำสั่งไมรับจดแจง

การจัดตั้ งพรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นคำรองคัดคานคำสั่งของนายทะเบียนตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคำสั่งดังกลาว 

    ๒) การวินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไมรับ  

จดแจงการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงชื่อ 

อาชพี ที่อยูและลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไวกับนายทะเบียน

พรรคการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 

(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑) 

     หัวหนาพรรคการเมืองที่ไมเห็นดวยกับคำสั่งของนายทะเบียนที่ไมรับ

จดแจงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก การขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองหรือ

ขอบังคับพรรคการเมือง กรณีที่สอง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อของกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองที่ไดจดแจงไวกับนายทะเบียน และกรณีที่สาม การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน

หนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ในกรณีเชนวานี้ หัวหนาพรรคการเมืองดังกลาวอาจยื่นคำรอง

คัดคานคำสั่งของนายทะเบียนตอศาลรัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

คำสั่งไมรับจดแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น  

    ๓) การวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองขัดตอสถานะและ

การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการ

พื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓) 
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     สมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา 

หนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวน 

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง จำนวน 

ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้น 

จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยง 

กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิ

รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  

     นอกจากนี้ มติหรือขอบังคับพรรคการเมืองซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ ถือวาเปนมติหรือขอบังคับที่ขัดหรือแยงตอ

หลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังหมายถึง ขอบังคับพรรคการเมืองที่มี

ขอกำหนดใหดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณ โดยมิไดเปดโอกาสใหผูถูกดำเนินการทางวินัยหรือ

จรรยาบรรณมีโอกาสรูขอกลาวหาและแกขอกลาวหาไดตามสมควร หรือขอบังคับพรรคการเมืองที่มี

ขอกำหนดใหมีการดำเนินการเพื่อใหสมาชิกที่ดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพนจากสมาชิก

ภาพของพรรคการเมือง เพราะเหตุที่สมาชิกผูนั้นลงมติหรือไมลงมติในสภาผูแทนราษฎรหรือในที่ประชุม

รวมกันของรัฐสภา หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

     อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยมติหรือขอบังคับพรรค 

การเมืองที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือ

แยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ นี้ เปนบท 

บัญญัติที่ขยายรายละเอียดของอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตน ตาม ๑)  

    ๔) การวินิจฉัยชี้ขาดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองที่ดำรง

ตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง   

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๔)) 

     การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองที่ดำรงตำแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเนื่องจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติใหออกตามขอบังคับ

พรรคการเมืองเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุรายแรงอื่นตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๔) สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ

อุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ เพื่อคัดคานวามติดังกลาว

ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับ

หลกัการพืน้ฐานแหงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ซึง่การอทุธรณ 

ดังกลาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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     อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดสมาชิกภาพของ

สมาชิกพรรคการเมืองที่ดำรงตำแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ นี้ เปนบทบัญญัติที่ขยายรายละเอียดของ

อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๑๐๖ (๗) ซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตน ตาม ๑.๒.๗ ๑) (๕)  

    ๕) การวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแกไขการกระทำใดๆ 

อันเปนการฝาฝนนโยบายพรรคการเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมือง หรือใหหัวหนา

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตำแหนง 

(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑) 

     เมื่อปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดใหพรรคการเมืองกระทำการใด ๆ ฝาฝนนโยบายพรรคการเมือง

หรือขอบังคับพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง             

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ กำหนดใหนายทะเบียนมีอำนาจเตือนเปนหนังสือใหหัวหนาพรรคการเมือง 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือจัดการแกไข 

การกระทำนั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด  

     ถาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ 

กรรมการบริหารพรรคการเมือง ไมปฏิบัติตามคำเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจยื่นคำรองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหระงับหรือจัดการ

แกไขการกระทำดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะ 

หรือบางคนออกจากตำแหนงได ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตำแหนง ผูนั้นไมมีสิทธิเปนกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองอีก เวนแตจะพนกำหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง 

    ๖) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง (พระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑)   

     พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัด 

ตั้งพรรคการเมืองใด แตปรากฏวาพรรคการเมืองนั้นไมดำเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจำนวนไมนอย

กวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและ

จังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา  

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     (๒) ไมสงผูสมคัรเขารบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในการเลอืกตัง้ 

ทั่วไปสองครั้งติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน 

     (๓) มีจำนวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป 

     (๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดำเนินกิจกรรม 

ใดทางการเมือง เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย 

     เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนหรือเมื่อมีผูยื่นคำรองตอนายทะเบียนวามี 

เหตุดังกลาว ใหนายทะเบียนดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรค 

การเมืองใดจริง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง 

     ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาสิ้นสภาพ เห็นวาการประกาศ 

ของนายทะเบียนไมเปนไปตามเหตุของการสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หัวหนาพรรคการเมืองหรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคำสั่งเลิกการประกาศได 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

     มิใหนำความในมาตรา ๙๑ นี้มาใชบังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิก 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

    ๗) การวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)  

     การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ และกรณีเกี่ยวกับการกระทำของพรรคการเมืองที่มีผลกระทบ

ตอการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔  

     เหตขุองการยบุพรรคการเมอืงซึง่ตองมกีารรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา 

วินิจฉัยยุบพรรคการเมืองกรณีการบริหารจัดการของพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ มี ๓ กรณี กรณีแรก

คือ กรณีที่พรรคการเมืองมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง แตพรรคการเมืองนั้นยังมีสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรอยู กรณีที่สองคือ กรณีที่พรรคการเมืองใดไมจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของ

พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาแจงใหนายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง) และกรณีที่

สามคือ กรณีที่พรรคการเมืองไมจัดทำรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหถูกตองตาม 

ความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)  

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     เหตุของการยุบพรรคการเมืองซึ่งตองมีการรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองกรณีการกระทำของพรรคการเมืองมีผลกระทบตอการปกครองและ

ความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้  

     (๑ )   กระทำการลมล างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญ 

ใหถือวาเปนการกระทำเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกลาว 

     (๒) กระทำการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

     (๓) กระทำการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

     (๔) กระทำการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและ

ภายนอก ราชอาณาจักร หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือ 

     (๕)  พรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมี

สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวนอยกวาหาปเขาเปนสมาชิกหรือดำรง

ตำแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนของ

พรรคการเมือง (มาตรา ๒๑) หรือพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูดำรงตำแหนงใน

พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง ชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก

วุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหไดรับเลือกตั้งหรือไดรับการสรรหาเปนสมาชิก

วุฒิสภา ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (มาตรา ๔๓) หรือพรรคการเมืองและผูดำรงตำแหนง 

ในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินได โดยรูหรือควรจะ

รูวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

(มาตรา ๖๕) หรือพรรคการเมืองและผูดำรงตำแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคจากผูใดเพื่อกระทำการ

หรือสนับสนุนการกระทำอันเปนการบอนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจ

ของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทำการอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอันเปนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (มาตรา 

๖๖) หรือพรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อดำเนินกิจการของพรรคการเมืองจากบุคคล องคการ 

หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ

หามไวหรือตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๖๙) หรือพรรคการเมือง

หรือผูใดสมคบ รูเห็นเปนใจ หรือสนับสนุนใหบุคคลใดดำเนินการใด เพื่อใหบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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การเลือกตั้ง หลงเชื่อหรือเขาใจวาพรรคการเมืองอื่น หรือบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔) 

     เมือ่ปรากฏตอนายทะเบยีน หรอืเมือ่นายทะเบยีนไดรบัแจงจากคณะกรรมการ 

บริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา ๙๔             

ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวย

หลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 

ไดรับแจง ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่นคำรองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง 

ดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง

โดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการรวบรวมพยาน

หลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทำงานดังกลาว

ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำรองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทำงาน 

ใหนายทะเบียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจยื่นคำรองเอง 

     หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดำเนินการของพรรคการเมือง 

ซึ่งกระทำการตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตอ

อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทำดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราวกอน

ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไดมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕  

    ๘) การวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ 

กรรมการบริหารพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง                  

พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘)  

     ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก 

การฝาฝนหลักเกณฑการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุของการยุบ

พรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนา

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบ

ถึงการกระทำดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทำดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกำหนดเวลาหาปนับแต

วันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง   

  ๑.๒.๑๐  อำนาจหนาที่ในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา 

    อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาเปนอำนาจ 

หนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนรฐัธรรมนญูฉบบัแรกทีบ่ญัญตัใิหศาลรฐัธรรมนญู ศาลฎกีา หรอืองคกรอสิระตาม 

รัฐธรรมนูญ มีอำนาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติที่

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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เกี่ยวกับการจัดองคกร และพระราชบัญญัติที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ ทั้งนี้

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๔๒ (๓) 

    นอกจากนี้  ภารกิจและอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมี

คำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

    การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว 

ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรค ๖ บัญญัติวา 

”วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย                

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรค ๕ บัญญัติวา ”ในระหวาง 

ที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกขอกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำ คำวินิจฉัยได แตทั้งนี้ ตองตรา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

นี้” 

  ในปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไดออก “ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ 

การทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ใชบังคับแลว (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐)  

  กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้ 

  วิธีพิจารณาตามที่กำหนดใน “ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ วาดวยวิธีพิจารณาและการทำ 

คำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ใหใชระบบไตสวน วิธีพิจารณาใดซึ่งขอกำหนดนี้มิไดกำหนดไวโดยเฉพาะ 

ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับไดและ 

ไมขัดตอขอกำหนดนี้ (ขอกำหนด ฯ ขอ ๖) 

  ๑.๓.๑ การรับคำรอง 

    คำรองที่จะยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ตองทำเปนหนังสือ ใชถอยคำที่สุภาพ 

และอยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับ (๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง (๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคำรอง (๓) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมทั้งขอเท็จจริง 

หรือพฤติการณที่เกี่ยวของ (๔) คำขอที่ระบุความประสงคจะใหศาลดำเนินการอยางใดพรอมทั้งเหตุผล

สนับสนุนโดยชัดแจง และ (๕) ลงลายมือชื่อผูรอง แตในกรณีที่เปนการทำและยื่นหรือสงคำรองแทน 

ผูอื่นตองแนบใบมอบฉันทะใหทำการดังกลาวมาดวย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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    เมื่อมีการยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแตงตั้ง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจำคดีจำนวนไมนอยกวาสามคนเปนเจาของสำนวน เวนแตกรณีการยื่น

คำรองขอใหพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวตามขอกำหนด ฯ ขอ ๑๗ (๕) หรือกรณีการยื่นคำรองขอใหพิจารณา

วินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติ                

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย ของสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดวยประการใด ๆ ที่มีผลให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม                 

ในการใชงบประมาณรายจาย ตามขอกำหนด ฯ ขอ ๑๗ (๙) หรือกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญอาจไมแตงตั้งตุลาการประจำคดีก็ได (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๕) ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ 

ศาลรัฐธรรมนูญตองตรวจและมีคำสั่งรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคำรอง 

  ๑.๓.๒. การพิจารณาคำรอง  

    เมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจำคดีไดตรวจคำรองแลว มีความเห็นได                  

๒ กรณี ดังนี้  

    -  กรณีมีความเห็นวารับคำรอง จะตองทำเปนคำสั่งรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัย 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๗ วรรคแรก)  

    -  กรณีที่มีความเห็นวาควรสั่งไมรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัย ใหตุลาการ

ประจำคดีเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันมีความเห็น และหากศาลรัฐธรรมนูญ 

เห็นพองดวย ก็ใหจัดทำเปนคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๗ วรรคสอง) แตในกรณีที่

ศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นพองดวยกับความเห็นของตุลาการประจำคดี ก็ใหดำเนินการตามความเห็น 

ของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๗ วรรคสาม) 

  ๑.๓.๓. การแจงผูรองและสงสำเนาคำรองใหแกผูถูกรอง  

    เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจำคดี แลวแตกรณี มีคำสั่งรับคำรองที่มี

คูกรณีไวพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหสงสำเนาคำรองแกผูถูกรอง หรือมีคำสั่งแจงผูถูกรองมารับสำเนา

คำรองภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด เมื่อผูถูกรองไดรับสำเนาคำรองแลว ใหยื่นคำชี้แจงแก

ขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสำเนาคำรอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด 

และในกรณีที่ผูถูกรองไมยื่นคำชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสำเนาคำรอง 

หรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด หรือไมมารับสำเนาคำรองภายในกำหนดเวลา

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ใหศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๙) 

  ๑.๓.๔ การพิจารณาคดี  

    ”การพิจารณาคดี” ตามคำนิยามในขอกำหนดฯ ขอ ๔ หมายถึง การไตสวน 

หรือการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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   ๑)  การไตสวน หมายความวา  การตรวจพยานหลักฐาน การนั่ งพิจารณา 

หรือการสืบพยาน (ขอกำหนดฯ ขอ ๔) โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้  

    (๑) การพิจารณาคดีโดยเปดเผย กลาวคือ การไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ

ตองกระทำโดยเปดเผย เวนแตเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นเปนการสมควรเพื่อรักษาความเรียบรอยใน

บริเวณที่ทำการศาล หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำหนดบุคคลที่มี

สิทธิอยูในหองพิจารณาได และใหปดประกาศวันเวลาไตสวนทุกครั้งไว ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ 

สำหรับประกาศกำหนดวันนัดไตสวนครั้งแรก ใหสงสำเนาประกาศแกคูกรณีไมนอยกวาสิบหาวันกอน 

วันนัด (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๒) 

    (๒) การใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน 

     -  คูกรณีมีสิทธิอางตนเอง บุคคลและหลักฐานอื่นเปนพยานไดตามที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสำเนาพยานหลักฐานของตนเอง

หรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ณ ที่ทำการศาลในเวลาทำการไดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด โดยให

คูกรณียื่นบัญชีระบุพยานพรอมแสดงเหตุผล ความจำเปนในการอางพยานหลักฐาน และวิธีการไดมาซึ่ง

พยานหลักฐานดังกลาว คูกรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพรอมแสดงเหตุผลความจำเปนได

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และพยานหลักฐานใดที่คูกรณีไมไดยื่นบัญชีระบุพยานไว คูกรณีไม

อาจนำเขาสูการพิจารณาคดีได เวนแตศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

(ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๓) 

       -   เพื่อใหการพิจารณาคดี เปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 

ศาลรัฐธรรมนูญอาจกำหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได และตองแจงคูกรณีทราบลวงหนา 

ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน และกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐานดังกลาว 

ไมนอยกวาเจ็ดวัน ใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยานตอศาลรัฐธรรมนูญ และหากคูกรณีจะยื่นบัญชีระบุ

พยานเพิ่มเติมตองกระทำกอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายหลัง

การตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นจะกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญ โดยผูขอ 

ตองแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเปนกรณีจำเปนเพื่อประโยชน 

แหงความยุติธรรม (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๔)  

      -  ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานใหคูกรณีนำพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นตอ 

ศาลเพื่อใหทั้งสองฝายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาว โดยศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการ

ประจำคดีหรือตุลาการคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจะสอบถามคูกรณีถึงความเกี่ยวของกับประเด็น

และความจำเปนที่ตองสืบพยานหลักฐานที่อางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง

แลวจดบันทึกรายงานการพิจารณาคดีไว เมื่อเสร็จแลวศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันนัดสืบพยาน 

และแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๕) 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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     -  การไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ ใหคูกรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่

ศาลกำหนดและใหมีการสืบพยานหลักฐานที่คูกรณีไมรับกัน (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๖) ในการไตสวนของ

ศาล หากศาลเห็นวาคดีใดมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงด

การไตสวนก็ได (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๗) การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ ใหศาลกำหนด

และกระทำเทาที่จำเปน และใหศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญเอง โดยกอนทำการ

ไตสวนใหศาลแจงใหพยานทราบถึงประเด็นและขอเท็จจริงที่จะทำการไตสวน แลวใหพยานเบิกความ 

ในขอนั้นโดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคำถามของศาล ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาล 

อาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงที่ศาลกำหนดไวก็ได โดยให 

ฝายที่อางพยานเปนผูซักถามกอน (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๘)  

    (๓ )  การให โอกาสคู ก รณีสืบพยานที่ อยู นอกที่ ทำการศาล  กล าวคื อ  

ศาลรัฐธรรมนูญอาจอนุญาตใหสืบพยานที่อยูนอกที่ทำการศาลตามที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสอง

ฝายรองขอโดยระบบการประชุมทางวีดิทัศนได โดยใหฝายที่รองขอเปนผูดำเนินการเพื่อจัดใหมีระบบ 

ดังกลาวและเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด (ขอกำหนด ฯ ขอ ๓๙) 

    (๔) การใหโอกาสคูกรณีรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี คูกรณี 

ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีสิทธิรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี โดยใหกระทำได

ตามที่ศาลเห็นสมควร การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีของคูกรณีตองทำเปนหนังสือ เวนแตศาลเห็น

สมควรใหกระทำดวยวาจา การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจา ใหผูรองเปนผูแถลงกอนและให

ผูถูกรองแถลงในลำดับถัดไป การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาของแตละฝาย ศาลจะซักถาม

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแถลงในระหวางการแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได (ขอกำหนด ฯ ขอ ๔๓) 

    ๒) การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย  

     -  ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย คูกรณี พยาน หรือ                

ผูเกี่ยวของจะใหขอเท็จจริงหรือความเห็นแลวแตกรณีเปนหนังสือก็ได โดยตองไดรับอนุญาตจาก 

ศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกำหนด ฯ ขอ ๔๔) 

     -  องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทำคำวินิจฉัย 

ตองประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๔ วรรคแรก) 

  ๑.๓.๕. การทำคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง 

    ๑) องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทำคำวินิจฉัย 

ตอง ประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน ตุลาการซึ่งไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด ยอมไมมีอำนาจ

ในการทำคำวินิจฉัยคดีนั้น และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตมีบัญญัติเปน

อยางอื่นในรัฐธรรมนูญ (ขอกำหนด ฯ ขอ ๒๔)  

    ๒) ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทำความเห็นในการวินิจฉัยใน

สวนของตนเปนหนังสือ พรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น            

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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ใหตุลาการซึ่งเปนองคคณะจัดทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกำหนด ฯ ขอ ๕๔ วรรคแรก) 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคำกลาวหา สรุปขอเท็จจริง

ที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง (ขอกำหนด ฯ ขอ ๕๓ วรรคแรก) คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

และความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เปนองคคณะทุกคน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(ขอกำหนด ฯ   ขอ ๕๔ วรรคสาม)  

    ๓) คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหมีผลในวันอาน (ขอกำหนด ฯ ขอ ๕๕ 

วรรคสอง) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำรองที่มีคูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือ               

ทั้งสองฝาย แลวแตกรณี ทราบนัดโดยชอบแลวไมมา ใหศาลบันทึกไวและใหถือวาคำวินิจฉัยนั้น              

ไดอานโดยชอบแลว (ขอกำหนด ฯ ขอ ๕๕ วรรคสาม) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำรองที่ไมมี                   

ผูถกูรอง ใหศาลรฐัธรรมนญูแจงคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูแกผูรองและใหถอืวาวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญู 

ลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเปนวันอาน (ขอกำหนด ฯ ขอ ๕๕ วรรคสี่)  

    ๔) คำสั่งจำหนายคำรอง และคำสั่งไมรับคำรองไวพิจารณาตองประกอบ 

ดวยความเปนมาโดยยอของคำรอง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่

ยกขึ้นอางอิง (ขอกำหนด ฯ ขอ ๕๖ วรรคแรก )  

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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ศาลรัฐธรรมนูญ 

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตอ) 
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ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๑.๔ แผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๑.๔.๑ วิสัยทัศน (Vision) 

    ศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันหลักในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษา

ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แกไขเยียวยาปญหาในการใชรัฐธรรมนูญและสรางความ

กาวหนาในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยมุงใหเกิดบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญของประชาชน การสรางความถูกตองเปนธรรมของตามหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ 

และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

  ๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission) 

    (๑) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งกอนที่กฎหมาย

จะใชบังคับและภายหลังที่กฎหมายใชบังคับ 

    (๒) วางหลักกฎหมายในคดีรัฐธรรมนูญใหเปนบรรทัดฐานและใหความ

กระจางชัดเกี่ยวกับบทบัญญัติในการบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

    (๓) การควบคุมความชอบธรรมและความโปรงใสของผูดำรงตำแหนงทาง 

การเมือง 

    (๔) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน 

    (๕) การแกไขและเยียวยาปญหาที่เกิดจากการใชรัฐธรรมนูญ 

    (๖) การรักษาไวซึ่งประโยชนสาธารณะ 

  ๑.๔.๓ เปาประสงค (Goals) 

    เพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดกำหนดเปาประสงคของการ

ดำเนินงานไว ดังนี้ 

    (๑) เพื่อใหการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการ

พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

    (๒) เพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 

    (๓)  เพื่ อพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรศาลรัฐธรรมนูญ  สำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรใหไดคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกับองคกรศาลรัฐธรรมนูญ

นานาประเทศ 

  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักที่กำหนดไว จึงไดกำหนดยุทธศาสตร

เชิงรุกในการดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่หนึ่ง : การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการ

พิจารณาคดีสูระดับสากล 
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  ขอบเขต : เปนยุทธศาสตรหลักของศาลรัฐธรรมนูญ เนนการสรางความพรอมและ             

เสริมสรางความเขมแข็งของศาลรัฐธรรมนูญทั้งการพัฒนาองคกร บุคลากรและระบบการนั่งพิจารณาคดี

เพื่อใหคูกรณีไดรับการอำนวยความยุติธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ทำให

ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีกลยุทธรองรับการดำเนินการ ดังนี้ 

  (๑) พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๒) พัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่อยูในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ

ศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๓)  พัฒนางานวิจั ย ในการสนับสนุนกระบวนการวินิ จฉัยคดีและกิจการของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  ยุทธศาสตรที่สอง : การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาประชาธิปไตย 

และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ 

  ขอบเขต : การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยถือเปน

ภารกิจหลักเชนเดียวกัน มุงเนนการใหความรู ความเขาใจในดานสิทธิและวิธีรักษาสิทธิเสรีภาพใหแก

ประชาชนเพื่อใหสามารถปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนตามที่กฎหมายใหการรับรองและ

คุมครอง ขณะเดียวกันประชาชนตองทราบถึงภารกิจ หนาที่ของศาลและชองทาง วิธีการที่จะเขามารับ

บริการดานการอำนวยการความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง รวมทั้งมีการดำเนินงาน 

ในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีกลยุทธรองรับการดำเนินงาน ดังนี้ 

  (๑) เผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปกปองคุมครอง

สิทธิของประชาชน 

  (๒) สรางจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สอดคลองกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ และการพัฒนา

ประชาธิปไตย 

  (๓) พัฒนาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย 

  ยุทธศาสตรที่สาม : การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศในระดับสากล 

  ขอบเขต : พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการบริหารจัดการแนวใหมเขามาเปนเครื่องมือสำหรับชวยในการดำเนินการ และพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพสามารถปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับทิศทางการดำเนินงานขององคกร โดยมี

กลยุทธรองรับการดำเนินงาน ดังนี้ 

  (๑) เสริมสรางวัฒนธรรมและสรางคานิยมรวมขององคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

  (๒)  พัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ ยอมรับจากคณะตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญและหนวยงานภายนอก 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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  (๓) พัฒนานำระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยคดี

ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการบริหารจัดการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๔) พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ 

  (๕) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตรที่สี่ : การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  ขอบเขต : พัฒนาทั้งทางดานวิชาการและทางดานการปฏิบัติการ โดยการสรางเครือขาย

ความรวมมือทางดานวิชาการและการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ 

โดยมีกลยุทธรองรับการดำเนินงาน ดังนี้ 

  (๑) เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ศาลและหนวยงานอื่น 

รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  (๒) ริเริ่มใหมีการจัดตั้งองคกรความรวมมือกับภาคี หรือสมาคมระหวางประเทศในรูปแบบ

ตาง ๆ 

 

๒. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บญัญตัวิา ”ศาลรฐัธรรมนญู 

มีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับ 

บัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

 การแตงตั้ ง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของประธาน  

ศาลรัฐธรรมนูญ  และไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการ

อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

 พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดใหสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน มีอำนาจหนาที่ตามมาตรา ๔ ดังนี้  

 ”มาตรา ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูล คำสั่ง และคำวินิจฉัยตาง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 (๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย” 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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 ๒.๑  พันธกิจของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๑) ศึกษา วิเคราะหดานคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของ 

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

  (๒) ดำเนินงานอำนวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  

  (๓) สนับสนุนดานการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสรางและพัฒนาองคความรูใหมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ  

  (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานและบุคลากร เพื่อสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจหนาที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๕) เผยแพร ใหบริการขอมูล ขาวสาร องคความรู การศึกษาตอสาธารณะเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญ งานศาลรัฐธรรมนูญ และการดำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๒.๒ โครงสรางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศ 

ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในและอำนาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัดสำนักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๘ ก ลงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๔๗) ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

กลุมงานคดี ๑ – ๘ สำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ศูนยเทคโนโลยีและ

ขอมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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 ๒.๓ อัตรากำลังของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดกำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ตามโครงสรางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปจจุบันไว ๙๙ อัตรา ผูครองตำแหนงจริง จำนวน ๙๓ คน 

นอกจากนี้ยังมีลูกจางประจำ ๑๙ คน และลูกจางชั่วคราว ๘ คน ในสวนอัตรากำลังขาราชการ จำนวน 

๙๓ คน จำแนกตามระดับไดดังนี้ ระดับ ๑๑ จำนวน ๒ คน ระดับ ๑๐ จำนวน ๓ คน ระดับ ๙ จำนวน 

๑๒ คน ระดับ ๘ จำนวน ๑๕ ระดับ ๗ จำนวน ๑๙ คน ระดับ ๖ จำนวน ๑๐ คน ระดับ ๕ จำนวน ๒๓ คน 

ระดับ ๔ จำนวน ๙ คน และ ระดับ ๓ จำนวน - คน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศ 

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการแบงสวนราชการภายในและอำนาจหนาที่ของสวนราชการ 

ในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗ 





ส่วนที่ ๒ 
ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญไดจัดทำแผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เพือ่ใชเปน 

กรอบทิศทางการบริหารราชการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระยะ ๕ ป สำนักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญไดจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใตแผน

ยุทธศาสตรดังกลาว โดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผลการปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปไดดังนี้  

 

๑. การพิจารณาวินิจฉัยคดี 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคำรองที่

อยูในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ เรื่อง (รวมเรื่องฟองตรงตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ จำนวน ๒๒ เรื ่อง) 

ประกอบดวย 

 ๑.๑ เรื่องที่รับไวพิจารณาและไดมีคำวินิจฉัยแลว จำนวน ๒๗ เรื่อง แยกเปน 

  (๑) เรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๒ เรื่อง 

  (๒) เรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๒ เรื่อง 

  (๓) เรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๕ เรื่อง  

  (๔) เรื่องพิจารณาป พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๘ เรื่อง 

 ๑.๒ เรื่องที่รับไวพิจารณาและอยูระหวางการพิจารณา จำนวน ๖๐ เรื่อง แยกเปน 

  (๑) เรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๗ เรื่อง 

  (๒) เรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๕ เรื่อง 

  (๓) เรื่องคางพิจารณาจากป พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๘ เรื่อง 

  (๔) เรื่องพิจารณาป พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔๐ เรื่อง 

   รวมเรื่องฟองตรง จำนวน ๒ เรื่อง 

 ๑.๓ เรื่องที่มีคำสั่งไมรับไวพิจารณาและจำหนายคำรองจำนวน ๔๙ เรื่อง แยกเปน 

  (๑) เรื่องที่เขาสูศาลรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๔ เรื่อง 

  (๒) เรื่องที่เขาสูศาลรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๑๕ เรื่อง 

  (๓) เรื่องที่เขาสูศาลรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐ เรื่อง  

   รวมถอนเรื่องออกจากสารบบ จำนวน ๒ เรื่อง 

ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยแลว จำนวน ๒๗ เรื่อง ตามขอ ๑.๑ จำแนกเปน 

คำวินิจฉัย ไดดังนี้ 

  (๑) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคสอง และ วรรคสี่ ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสี ่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘  

  (๒) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอ

ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑   

   ผลของคำวินิจฉัย รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ

แผนดิน พ.ศ. .... ตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และเปนอันตกไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง 

  (๓) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอ

ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 

   ผลของคำวินิจฉัย รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง 

  (๔) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๔/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอ

ใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 

   ผลของคำวินิจฉัย รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. .... ตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และเปนอันตกไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง  

  (๕) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๑ เรื่อง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่

กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ฉบับที ่ ๓๐ เรื ่อง การตรวจสอบการกระทำที ่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน 
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พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย 

แกรัฐ ลง วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ฉบบัที ่๓๐ เรือ่ง การตรวจสอบ 

การกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่ขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

  (๖) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๖-๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาและประธาน

สภาผูแทนราษฎร สงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา ฉบับ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือ

สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา หรือ Joint Communiqu” 

ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ 

ทัง้ยังมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวางอีกดวย ซึ่งตองไดรับความเห็น

ชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  

  (๗) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๘/๒๕๕๑ เรื่อง นายกรัฐมนตรีขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี ่ยวกับกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน    

พ.ศ. ....  

   ผลของคำวินิจฉัย รางพระราชบัญญัติสำนักงานผู ตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... 

ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ 

วรรคสาม  

  (๘) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๙/๒๕๕๑ เรื ่อง ประธานวุฒิสภาสงคำรองของ

สมาชิกวุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย รัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย ความเปนรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ ตั้งแตวันที่พนกำหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

แตงตั้งเปนรัฐมนตรี  
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  (๙) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง ผูตรวจการแผนดิน เสนอเรื่องให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ 

วรรคหนึ่ง (เฉพาะในสวนที่เกี ่ยวของกับการเปนประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเปนรอง

ประธาน ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) 

(๒) (๓) (เฉพาะกรณีผู นำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) และ (๔) และพระราชบัญญัติสภาพัฒนา 

การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มีปญหาเกี ่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเปนประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเปน 

รองประธาน ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณีผู นำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) และ (๔) ไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ และพระราช

บัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖  

  (๑๐) คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๑๑/๒๕๕๑ เร่ือง ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดำรง 

ตำแหนงทางการเมืองสงคำโตแยงของจำเลย (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ ๑ และคุณหญิงพจมาน 

ชินวัตร ที่ ๒) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๘ 

วรรคหนึ่ง และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา 

๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม  

   ผลของคำวินิจฉัย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ ไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ 

  (๑๑) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒ - ๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคำรอง 

ของสมาชิกวุฒิสภาเพื ่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรี และ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุด

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  
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   ผลของคำวินิจฉัย ผูถูกรองกระทำการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ 

มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง 

กระทำการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 

และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ จึงเปนเหตุให

รัฐมนตรีทั ้งคณะพนจากตำแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แตดวยความเปน

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทำใหรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงอยูใน

ตำแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๑๘๑ 

  (๑๒) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นเพื่อ

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด วาการเพิ่มงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ 

วรรคหก หรือไม  

   ผลของคำวินิจฉัย การเพิ่มงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ไมปรากฏวามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดวยประการใด ๆ ที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก 

  (๑๓) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๑ เรื ่อง ศาลฎีกาสงคำโตแยงของโจทก 

(นายสมเกียรติ  บุญศิริ  กับพวกรวม ๑๐ คน) ในคดีแพงของศาลจังหวัดขอนแกน เพื ่อขอให  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๓๗ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม               

พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๑ และขอ ๒ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ ทวิ ซึ ่งแกไขเพิ่มเติม             

โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่  ๒)                   

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐                    

มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง

และวรรคสอง ซึ ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราช

บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  

  (๑๔) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราช

บัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ และมีขอความขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรือไม  
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   ผลของคำวินิจฉัย รางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๑๕๔ วรรคสาม 

  (๑๕) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราช

บัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... 

ตราขึ ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... ตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญและเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม 

  (๑๖) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

มีคำสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย  

   ผลของคำวินิจฉัย ใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ผู ถูกรอง เนื ่องจากนายสุนทร 

วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย กระทำความ

ผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปน

การกระทำเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา

พรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรค มัชฌิมาธิปไตย ซึ่งรักษาการในตำแหนงดังกลาวอยูใน

ขณะที่กระทำความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ 

  (๑๗) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๙/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

มีคำสั่งยุบพรรคชาติไทย  

   ผลของคำวนิจิฉยั ใหยบุพรรคชาตไิทย ผูถกูรอง เน่ืองจากนายมณเฑยีร สงฆประชา 

รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา              

พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ ่งมีผลทำใหการเลือกตั ้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที ่ยงธรรมอันเปนการกระทำเพื ่อ               

ใหไดมา ซึ ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที ่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา 

พรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในขณะที่กระทำความผิดเปน 

ระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ 

วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ 
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  (๑๘) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

มีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน 

   ผลของคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท ใหยุบพรรคพลังประชาชน            

ผูถูกรอง เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรค 

พลังประชาชน กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการกระทำเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได

เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และให

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซึ่งดำรง

ตำแหนงอยู ในขณะที่กระทำความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที ่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั ่งใหยุบ

พรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่  

  (๑๙) คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑ – ๒๓/๒๕๕๑  

   เรื่อง ศาลจังหวัดลำปางสงคำโตแยงของจำเลย (นางเรวดี อังควัฒนากระวี ที่ ๓) 

ในคดีแพงหมายเลขดำที่ ขถ. ๑๔/๒๕๔๘ (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี ่ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม  

   เรื่อง ศาลจังหวัดแพรสงคำโตแยงของจำเลย (นางรักชนก รัตนพันธ) ในคดีแพง

หมายเลขดำที่ ๔๓๒/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๓๐๓/๒๕๔๖ (ชั ้นบังคับคดี) เพื ่อขอใหคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง 

และวรรคสี ่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ 

มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม 

   เรื ่อง ศาลจังหวัดนครราชสีมาสงคำโตแยงของจำเลย (บริษัท แกลลี่ไวนโคราช 

จำกัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน) ในคดีแพงหมายเลขดำที ่ขถ. ๑๐/๒๕๔๙ เพื ่อขอใหคณะตุลาการ 

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง 

และวรรคสี ่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ 

วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙  
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  (๒๐) คำวินิจฉัยที่ ๒๔-๒๕/๒๕๕๑ 

   เรื่อง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราสงคำโตแยงของจำเลย (นายบุญชัย วสุนธรา ที ่๑) 

ในคดีแพงหมายเลขดำที ่๓๓๕/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที ่๒๐๓๓/๒๕๔๓ (ชั ้นบังคับคดี) เพือ่ขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ 

วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ 

และมาตรา ๔๘ หรือไม 

   เรื่อง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราสงคำโตแยงของจำเลย (นายพสิษฐ หรือพรชัย เดชกูล 

พรศิริ หรือกูลพรศิริ) ในคดีแพงหมายเลขดำที ่๖๙๘/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที ่๖๔๑/๒๕๔๓ เพือ่ขอให

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ 

ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา 

๒๙ และมาตรา ๔๘ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ 

วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา 

๒๙ และมาตรา ๔๑  

  (๒๑) คำวินิจฉัยที่ ๒๖-๒๗/๒๕๕๑ 

   เรื่อง ศาลจังหวัดกำแพงเพชรสงคำโตแยงของจำเลย (นางพรทิพย สุธรรมรัตนบดี 

หรือสุธรรมรัตนบดีที่  ๑) ในคดีแพงหมายเลขดำที ่๖๑๓/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที ่๘๗๒/๒๕๔๔ 

หมายเลขแดงที่ ๘๗๒/๒๕๔๖ (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคที่ ๑ และวรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙ หรือไม 

   เรื ่อง ศาลจังหวัดมหาสารคามสงคำโตแยงของจำเลย (นางนวลจันทร ลครพล 

หรือแกวสงาที่ ๑) ในคดีแพงหมายเลขดำที ่๑๒๑๒/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที ่๑๙๗๑/๒๕๔๓ เพื่อขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ 

วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 

และมาตรา ๒๑๙ หรือไม 

   ผลของคำวินิจฉัย ใหยกคำรอง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยไวแลว 

ตามคำวินิจฉัยที่ ๒๑-๒๓/๒๕๕๑ 

 เรือ่งทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมคีำส่ังศาลรัฐธรรมนญูไมรับไวพจิารณาและจำหนายคำรองของ 

ปพ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔๗ เรือ่ง รวมถอนเรือ่งออกจากสารบบ จำนวน ๒ เรือ่ง ตามขอ ๑.๓ จำแนกไดดงันี ้

 (๑) คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายโสฬส พรมสมบัติ (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีรองขอความเปนธรรม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 
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 (๒) คำสั่งที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายพงศพันธ ลี้ศิริเจริญ (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา ภาค ๑ ลักษณะ ๑ หมวด ๙ ที ่บัญญัติเรื ่องอายุความคดีอาญา ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓) คำสั่งที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายสิริชัย แสงคำ (ผูรอง) ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาตาม 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๔) คำสั่งที่ ๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายกมล แซเหลว (ผูรอง) ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีกลาวหาบุคคลและเจาหนาที่ของ

รัฐกระทำการอันมิชอบดวยกฎหมาย  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๕) คำสั่งที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายกีชอ คูณทวีทรัพย (ผูรอง) 

ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ กรณกีารขายทอดตลาดทีด่ำเนนิการ

เสร็จสิ้นแลวนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา 

๓๐ มาตรา ๒๗๐ (๑)  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๖) คำสั่งที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายสมชาย เนื่องจำนง (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ กรณีกระบวนการตราพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๗) คำสั่งที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายนิวรณ พงศาธิรัตน (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีองคกรที่ใชอำนาจอธิปไตย 

คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐไดใชอำนาจอธิปไตยของประชาชนบริหารราชการ

แผนดินผิดพลาด   

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๘) คำสั่งที่ ๘/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายณรงคศักดิ ์รุงหิมวรรณ ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) มาตรา ๕๙ (๑) และมาตรา 

๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐   
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  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๙) คำสั่งที่ ๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง มูลนิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิเพื่อ 

ผูบรโิภคและมลูนธิชิวีวถิ ี(ผูรอง) ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ กรณี 

นายกรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตร ีประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิกระทำ 

การไมชอบดวยกฎหมายและไมถกูตองตามขัน้ตอนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๑๐) คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายศุภชัย ทรัพยกุญชร (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปฏิบัติฝาฝนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

(๑๑) คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายวรัญชัย โชคชนะ (ผูรอง) ขอใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติหาม

ไมใหอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย จำนวน ๑๑๑ คน ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในคดียุบพรรค

ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๑๒) คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายประมุท สูตะบุตร (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติวาดวยการ

วินิจฉัยชี ้ขาดอำนาจหนาที ่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๑๓) คำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง นายพงศประเสริฐ หกสุวรรณ

และคณะ (ผู รอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีราง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๑๔) คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอ 

ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั ่ง 

รับฟองคดีไวพิจารณาและกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวหรือกำหนด 

วิธีการเพื่อคุมครองประโยชนเกี่ยวกับการใชตรายางประทับเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง 

ชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๕ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 
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 (๑๕) คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา 
๒๖๖ กรณีศาลปกครองกลางรับฟองคดีไวพิจารณาและมีคำสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งระงับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง รวม ๙ จังหวัด ๑๔ เขตเลือกตั้ง ไวเปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปนอยางอื่น ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม 
  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 
 (๑๖) คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๑ ลงวันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง พระราชบัญญัติทนายความ               
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๕ (๔) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ หรือไม 
  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 
 (๑๗) คำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง องคการตรวจสอบการใชอำนาจ
รัฐสงเรื่องรองเรียนของนายเขียน เดชารัตน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ วา คำพิพากษาของศาลจังหวัดทุงสง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔  
  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง  
 (๑๘) คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๑ ลงวันที ่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง คณะกรรมการการเลือกตั ้ง              
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม  
  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 
 (๑๙) คำสั่ งที่  ๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที  ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เ รื ่อง เครือขายประชาชน 
ภาคตะวันออก ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐที ่ไม 
ปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง  
 (๒๐) คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นางรัชนี ศรีขจรเกียรติ (ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทำการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ  
  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 
 (๒๑) คำสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายพงศพันธ ลี้ศิริเจริญ (ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลแรงงานกลางจะนำ 
คำพิพากษาของศาลแขวงดุสิตมาใชบังคับคดีและใชตัดสินคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 
จกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๑๓  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 
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 (๒๒) คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง พันโทแพทยหญิงกมลพรรณ 

ชีวพันธุศรี (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตราขึ้นโดยชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๒๓) คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๑ ลงวันที ่๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง ประธานวุฒิสภาสง คำรองของ

สมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายวิรุฬ 

เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 

 (๒๔) คำสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายไพรวัลย ปตยถาทุมภ (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลฎีกามีคำสั่งใหเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๙๗ (๒) ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง  

 (๒๕) คำสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ศูนยประสานงานองคกรอนุรักษ 

ปาตนน้ำ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีรางพระราช

บัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๒๖) คำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง นายพงศประเสริฐ หกสุวรรณ 

(ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๒๗) คำสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายชิด จรัญวาศน (ผูรอง) ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีคำพิพากษาศาลฎีกาขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 
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 (๒๘) คำสั่งที่ ๒๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายประจวบ อินทปตย (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีไมไดรับความเปนธรรมจาก

กระบวนการยุติธรรม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๒๙) คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายชูชาติ ชุบขุนทด (ผูรอง) ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๐) คำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง การบังคับคดีตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๙๗  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๑) คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ศาลปกครองกลางสงคำโตแยงของ

ผูฟองคดี (บริษัท โค-โลคัล ฯ กับพวก) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ

การพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๙ ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 

 (๓๒) คำสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง ศาลปกครองกลางสงคำโตแยง 

ของผูฟองคดี (นายสุลักษณ ศิวรักษ) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๒๑๑ วาพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ หรือไม 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๓) คำสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง นายสุรศักดิ์ ยิ ้มอินทร (ผูรอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ กรณทีีข่อใหศาลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่

ใหศาลอาญารับฟองคดีทีไ่ดฟอง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร วากระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

สถาบันพระมหากษัตริย 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๔) คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ เรื ่อง คณะกรรมการแหงชาติกอบกู

รักษาอธิปไตยของชาติดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย (ผูรอง) ขอใหพิจารณาหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส  
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  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๕) คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคำรองของสมาชิก

วุฒิสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายสุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลังสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม และมาตรา ๒๖๙ ประกอบมาตรา ๙๑ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 

 (๓๖) คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายประพันธ คูณมี (ผูรอง) ขอใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา ๔๒๓ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๕๔ ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๗) คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง นายพิบูลย ยงคกมล (ผูรอง) ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๕ 

และมาตรา ๑๕๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๘) คำสั่งที่ ๓๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง จาสิบเอก กฤษดา แกวประพาฬ 

(ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๓๙) คำสั่งที่ ๓๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง นายโชคชัย สุทธาเวศ กับพวก    

รวม ๔ คน ผูรอง ยื ่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 

และมาตรา ๙๑ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง 

การจัดทำและแบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองและวิธีการแจงจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองที ่               

เพิ ่มขึ ้นหรือลดลงตอ นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขัดตอรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 
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 (๔๐) คำสั่งที่  ๔๐/๒๕๕๑ ลงวันที ่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื ่อง ประธานรัฐสภาขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๔ วา การเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวดวยการเงินขององคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญตองมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา ๑๔๒ ของ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม 

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๔๑) คำสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื ่อง คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ วา การที ่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา รางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เปนราง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงินและตองมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีนั้น เปนการใชอำนาจที่ชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๔๒) คำสั่งที่ ๔๒/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง นายเดชาวิชญ รุงเรือง ขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๒ กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๔๓) คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื ่อง นายนุโลม จตุรัส ขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๓ 

วรรคสาม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๓) 

และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๔๔) คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสง คำรองของ 

สมาชิกวุฒิสภา เพื ่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของ 

คณะรัฐมนตรี  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 (๔๕) คำสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ผูขอจัดตั้งพรรค การเมือง (พลตรี 

ขัตติยะ สวัสดิผล) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ กรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมือง 
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  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 

 (๔๖) คำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสง คำรองของ

สมาชิกวุฒิสภาเพื ่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา 

๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๔๘  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหจำหนายคำรอง 

 (๔๗) คำสั่งที่ ๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื ่อง นายสุรศักดิ ์ยิ ้มอินทร (ผู รอง) 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๑๒ กรณีขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาผูรองมีอำนาจฟองคดีอาญาในฐานความผิดมาตรา 

๑๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๗๐  

  ผลของคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไมรับคำรองของผูรอง 

 

 เรื่องที่ถอนเรื่องออกจากสารบบจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

 (๑) เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง ศาลอุทธรณภาค ๗ สงคำโตแยงของผูถูกรอง / ผูคัดคาน 

เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและ

วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ 

ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม หรือไม 

  ศาลอุทธรณภาค ๗ ขอถอนเรื่องสงคำโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยให

เหตุผลวาการจัดสงคำโตแยงไมเปนไปตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน

ศาลยุติธรรม จึงขอถอนเรื่องเพื่อดำเนินการใหถูกตองตามขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติตอไป 

 (๒) เรื่องพิจารณาที ่๓๓/๒๕๕๑ เรื่อง ศาลจังหวัดสีคิ้วไดรับคำฟองคดีขับไลเรียกคาเสียหาย

เปนคดีแพง หมายเลขดำที่ ๓๒๓/๒๕๕๑ ระหวางบรรษัทสินทรัพยไทย โจทก บริษัทปากชองไฮแลนด 

คันทรี่คลับ จำกัด จำเลย โดยอางวาโจทกโอนทรัพยสินของจำเลยเปนของโจทกโดยไมชอบและเปนการ

ขัดตอรัฐธรรมนูญ 

  ศาลจังหวัดสีคิ ้ว ขอถอนเรื ่องสงคำโตแยงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยให

เหตุผลวาการจัดสงคำโตแยงไมเปนไปตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน

ศาลยุติธรรม จึงขอถอนเรื่องเพื่อดำเนินการใหถูกตองตามขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติตอไป 
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๒. การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสูระดับ

สากล 

 ศาลรัฐธรรมนูญไดดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่

อยูในกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญอยางตอเนื่องอันจะสงผลตอการพัฒนากระบวนการ

วินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสูระดับสากลดังนี ้ 

 ๒.๑  การศึกษาวิจัย ไดจัดทำโครงการศึกษาวิจัยในประเด็นที ่เกี ่ยวของกับภารกิจของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ๔ เรื่อง  

  (๑) การกระทำของรัฐบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีและสหรัฐอเมริกา 

  (๒) หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

  (๓) บทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและ

การปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน 

  (๔) การตรวจสอบความเห็นชอบรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอ

สิทธิมนุษยชน 

 ๒.๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่อยูในกระบวนการวินิจฉัยคดีของ

ศาลรัฐธรรมนูญ ไดดำเนินโครงการและหรือกิจกรรมเพือ่เพิ่มขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรที่

ปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

  (๑) โครงการเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่คดี จัดบรรยายเรื่อง หลักการตีความกฎหมาย

มหาชน : หนังสือสัญญาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยศาสตราจารย ดร.อรุณ ภาณุพงศ และ 

เรื่องหลักการตีความกฎหมายมหาชน โดยศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ และรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน ภาคีรัตน 

  (๒) การจัดทำฐานขอมูลกฎหมายและสำนวนคด ีจัดทำแฟมขอมูลกฎหมาย และจัดเก็บ

สำนวนคดีคำรองที่วินิจฉัยแลว เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาคนควาและเปนบรรทัดฐานในการจัดทำ 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๓) โครงการเผยแพรรายงานการศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการ ไดจัดพิมพ

รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : 

ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  

  (๔) จัดพิมพหนังสือหลักการตีความกฎหมายมหาชนที่ปรับปรุงจากคำบรรยายของ

ผูทรงคุณวุฒิตามโครงการในขอ (๑) เผยแพรตอสาธารณชน 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 ๒
๕๕

๑ 

69

ศาลรัฐธรรมนูญ 

๓. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย 

 ศาลรัฐธรรมนูญมุงเนนการใหความรูความเขาใจในดานสิทธิและวิธีการรักษาสิทธิเสรีภาพใหแก

ประชาชนเพื ่อใหสามารถปกปองคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของตนตามที ่กฎหมายใหการรับรอง 

และความคุมครอง ตลอดจนทราบถึงภารกิจของศาลและชองทาง วิธีการที่จะเขามารับบริการดาน 

การอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง อันเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนา

ประชาธิปไตย โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดดำเนินการโครงการและกิจกรรมซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการเอง

ตามลำพังและที่รวมกับองคกรและหนวยงานอื่นของรัฐ ดังนี้ 

 ๓.๑ การสรางองคความรูในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไดดำเนินการ

ผลิตเอกสาร หนังสือ วารสาร จดหมายขาวและรายงานผลการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ 

ขยายผลการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน ดังนี้ 

  (๑) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๒) ๑๐ ป ศาลรัฐธรรมนูญ : สูทศวรรษใหมของนิติรัฐไทย 

  (๓) หนังสือรวมบทความทางวิชาการชุดที่ ๗ ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตาม

หลักนิติธรรม 

  (๔) จัดพิมพบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อ

เปนการเผยแพรใหกับหนวยงาน ประชาชน และผูที่ใหความสนใจ 

  (๕) จดหมายขาวศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพรกิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญเปนสื่อกลาง

ระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชนปละ ๖ ฉบับ โดยจัดพิมพ ๒ เดือน ตอ ๑ ฉบับ  

  (๖) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนสื่อทางวิชาการสำหรับเผยแพรผลงานวิชาการและ

คำวินิจฉัยที่นาสนใจของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดเผยแพรปละ ๓ เลม หรือวารสารรายสี่เดือน  

  (๗) รายงานประจำป ๒๕๕๐ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญตอ 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบดวยผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ 

พรอมดวย ซี.ดี คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และรายงาน การศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

  (๘) จัดพิมพรวมคำวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๙) จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๓.๒ การประชาสัมพันธเกี ่ยวกับบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการคุ มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน และการพัฒนาประชาธิปไตย  

  (๑) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญใหมกับมาตรการควบคุมตรวจสอบอำนาจ

รัฐและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๐ ป ณ โรงแรม

อมารี วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร  
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  (๒) จัดสัมมนาทางวิชาการรวมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแกน จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา 

  (๓) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญรวมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี ณ จังหวัดจันทบุรี 

  (๔) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรความรูเกี ่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญรวมกับผูตรวจการ

แผนดิน ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดลำปาง 

  (๕) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรความรู เกีย่วกับศาลรัฐธรรมนูญรวมกับสำนักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิณ จังหวัดสุโขทัย 

  (๖) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญผานสื่อวิทยุกระจาย

เสียง รายการ “คุยกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ทางวิทยุรัฐสภา FM ๘๗.๕ MHz  

  (๗) การเผยแพรความรูทางเว็บไซตศาลรัฐธรรมนูญเนนความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกคำวินิจฉัย และบทความที่มีความสำคัญ เพื่อ

ใหผู ที ่สนใจสามารถคนควาหาความรู และศึกษาอางอิงคำวินิจฉัยตาง ๆ ผานเว็บไซตของศาล

รัฐธรรมนูญ www.concourt.or.th  

 

๔. การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศในระดับสากล 

 การพัฒนาองคกรและบุคลากรในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดจัดฝกอบรมเพื ่อเสริมสรางขีด 

สมรรถนะขององคกรและบุคลากร รวมทั้งจัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนาทางวิชาการและเขารับการ 

ฝกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานและหรือองคกรภาครัฐจัดฝกอบรม เพื่อพัฒนาและเสริมสรางองค 

ความรูในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรดานวิจัยและวิชาการ จัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนาในประเด็น

เกี่ยวกับการวิจัย / วิชาการ และหรือฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  (๑) การจัดการความรู เพื ่อบริหารความเสี่ยงจากการจัดซื ้อจัดจางภายใตพระราช

กฤษฎีกาใหม รุนที่ ๑ 

  (๒) เทคนิคและกลยุทธในการเขียนโครงการเพื่อการจัดฝกอบรม รุนที ่๑ และ ๒ 

  (๓) ธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง รุนที่ ๗ และรุนที่ ๘ 

  (๔) หลักปฏิบัติราชการแนวใหมภายใตการปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการ

ปจจุบัน 

  (๕) การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

  (๖) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ รุนที่ ๙ 

  (๗) นักบริหารกิจการยุติธรรม เรื่อง มาตรการในการแกปญหาคอรรัปชั่น 

  (๘) ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ ๑๒ 
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  (๙) นักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ ๕๘ 

  (๑๐) อบรมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม  

  (๑๑) นักบริหารกิจการยุติธรรม : กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

  (๑๒) สัมมนาเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

  (๑๓) สัมมนาเจาะลึกอะไรเปนอะไรในกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมือง 

  (๑๔) สัมมนาเหตุแหงการฟองคดีปกครองอันเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

  (๑๕) สัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสภา CIO 

  (๑๖) สัมมนา เรื่อง Thailand IPV6 Summit 2007 

  (๑๗) สัมมนา เรื่อง การเมืองการปกครองไทย ครั้งที่ ๒ (Thailand Politics Forum 2007) 

  (๑๘) สัมมนา เรื่อง ทิศทางสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

  (๑๙) สัมมนาทางวิชาการประจำปคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ ๓ 

  (๒๐) บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญ

กับการใหความเห็นและขอเสนอแนะทางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี 

  (๒๑) มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

  (๒๒) สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คุณคาบรรพตุลาการ 

  (๒๓) บทบาทของศาลยุติธรรมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

  (๒๔) สัมมนา เรื่อง สถานการณรัฐธรรมนูญไทย 

  (๒๕) สัมมนาระดมสมองกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนด 

นโยบายสาธารณะ 

  (๒๖) สัมมนา เรื ่อง การพัฒนากลไกการประสานงานระหวางเจาหนาที่ฝายบริหาร 

ฝายนิติบัญญัติองคกรอิสระในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 

  (๒๗) สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การระงับขอพิพาทสิ ่งแวดลอมตามระบบกฎหมาย 

ตางประเทศ 

  (๒๘) สัมมนา เรื่อง การใชประโยชนของระบบ NRPM เพื่อการบริหารวิจัยของหนวยงาน

ภาครัฐ 

  (๒๙) สัมมนา เรื่อง การประสานความรวมมือและรวมใจในการดำเนินงานระหวางสภา 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับหนวยงานภาครัฐ 

  (๓๐) สัมมนา เรื ่อง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับการ 

ตรวจสอบการใชอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 
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 ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย จัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนาในประเด็นทาง

กฎหมายและหรือเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  (๑) การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ ๗ และรุนที่ ๘ 

  (๒) กฎหมายมหาชน รุนที่ ๒๕ รุนที่ ๒๖ และรุนที่ ๒๗ 

  (๓) หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด 

  (๔) สืบสวนสอบสวนพนักงานฝายปกครอง รุนที่ ๒๕ 

  (๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

  (๖) มาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม 

  (๗) หลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  (๘) รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. .... 

  (๙) การพัฒนาโทษในประมวลกฎหมายอาญาไทย 

  (๑๐) การพัฒนากฎหมายการคลังเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  (๑๑) การพัฒนากฎหมายการเงินการคลัง 

  (๑๒) การระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอมตามระบบกฎหมายตางประเทศ 

  (๑๓) สัมมนาระดมความคิดเห็นเกีย่วกับรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื ่อเสนอ

กฎหมาย พ.ศ. .... 

  (๑๔) การมีผลยอนหลังของคำพิพากษาของคดีปกครอง 

  (๑๕) กฎหมายจริยธรรม และธรรมาภิบาล (Law,Ethics and Governance) 

  (๑๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมแกพยานใน

คดีอาญา และแนวทางการคุมครองพยานตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  (๑๗) การอบรมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 

  (๑๘) มาตรการคุมครองสิทธิของผูใหถอยคำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  (๑๙) สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี ่ยวกับรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวม 

ของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

  (๒๐) สัมมนาคูมือแบบรางกฎหมาย  

  (๒๑) สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัย การศึกษากฎหมายเกี ่ยวกับ

มาตรฐานกลางทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ 
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 ๔.๓ การพัฒนาบุคลากรดานบริหาร จัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนา ทางการบริหารและหรือ

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

  (๑) หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

  (๒) หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพัสดุ 

  (๓) ยุทธศาสตรการทำงานใหมีประสิทธิภาพ 

  (๔) การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 

  (๕) เทคนิคการเขียนหนังสือของราชการ     

  (๖) ยุทธศาสตรการวัดความสำเร็จขององคกร (KPI) 

  (๗) การพัฒนาระบบความคิดและความคิดสรางสรรค  

  (๘) เทคนิคการเจรจาตอรองอยางมืออาชีพ 

  (๙) การเสริมสรางประสิทธิภาพพนักงานธุรการ 

  (๑๐) งบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 

  (๑๑) หัวหนางานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR FOR NON-HR) 

  (๑๒) จิตวิทยาการบริหาร : สูความเปนเลิศของนักบริหาร 

  (๑๓) รักษาความปลอดภัยภาคเอกชน รุนที่ ๔ 

  (๑๔) ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับเจาหนาที่สวนราชการ (ระบบทะเบียนประวัติ

บุคลากรภาครัฐ)  

  (๑๕) ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับเจาหนาที่สวนราชการ (ระบบบำเหน็จบำนาญและ

เบี้ยหวัด รุนที่ ๗) 

  (๑๖)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคกร 

  (๑๗) มนุษยสัมพันธและจิตวิทยาในการทำงาน รุนที่ ๑๒๕ 

  (๑๘) เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ รุนที่ ๒ 

  (๑๙) อบรมเจาหนาที่ปฏิบัติ กบข. ประจำป ๒๕๕๐ 

  (๒๐) การเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนที่ ๑ 

  (๒๑) โครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ ระยะที ่๒ 

  (๒๒) ศิลปะการบริหารงานสำหรับผูบริหารยุคใหม 

  (๒๓) การบริหารแนวใหมใสใจนวัตกรรมนำองคกรสูความสำเร็จ 

  (๒๔ การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 

  (๒๕) เทคนิคการใหคำปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร 

  (๒๖) พัฒนาความจำของงานดวย Mind Map 

  (๒๗) สัมมนา เรื่อง เกณฑการจัดการใชพลังงานสำหรับหนวยงานราชการ 
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  (๒๘) สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการใหความรูเรื่อง Energy Audit แกหนวยงาน

ของรัฐและจังหวัดในเขตกรุงเทพ ฯ 

  (๒๙) สัมมนา เรื่อง ศาสนธรรมนำไทย 

  (๓๐) สัมมนา เรื่อง ทิศทางสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

  (๓๑) สัมมนาประชาพิจารณ เรื ่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับ 

วันเกษียณ 

  (๓๒) สัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจางและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ 

  (๓๓) การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับเจาหนาที่พัสดุของสวนราชการในสวนกลาง (Train 

the trainer) 

  (๓๔) สัมมนาการจัดทำคาใชจายผลผลิตตามแนวทางสำหรับงบประมาณ ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  (๓๕) โครงการสัมมนาวิพากษแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 

๔.๔ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี จัดสงบุคลากรเขารวมสัมมนา ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหรือเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

   (๑) Multimedia for E-Learning Courseware รุ นที่ ๒๐ วิชา ๑๐๑ : Basic 

Multimedia for E-Learning Courseware 

   (๒) คอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Access รุนที ่๑ 

   (๓)  โครงการฝกอบรมผู บริหารศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศและ  

การสื่อสารเพื่อมุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๔ 

   (๔) อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ของสวนราชการเพื่อเรียนรูระบบสารสนเทศ

ขาราชการลาศึกษาตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

   (๕) อบรมความรูเบื้องตนการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับ

หนวยงานภาครัฐ 

   (๖) อบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมโยงระบบขอมูลแบบเว็บ

เซอรวิสตามมาตรฐานที่กำหนดใน The-GIF 

   (๗) อบรมการควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับหนวย

งานภาครัฐ 

   (๘) อบรมความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขาย

สำหรับหนวยงานภาครัฐ 

   (๙) อบรมเจาหนาที่ผู ดูแลเครือขายสื่อสารเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ รุ นที่ ๑ 

และรุนที่ ๒ 
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   (๑๐) โครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี ่ยนขอมูลแหงชาติ 

ระยะที่ ๒ หลักสูตรที่ ๑ แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบตามแนวทาง The-GIF 

และมาตรฐานขอมูล XML หลักสูตรที ่๒ การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาจาวา JavaSwevlet หลักสูตร  

ที่ ๓  การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงระบบขอมูลแบบเว็บเซอรวิสดวยภาษา จาวา JavaSwevlet ตาม 

มาตรฐานที่กำหนดใน The-GLF รุนที่ ๓ 

   (๑๑) การใหบริการอยางมืออาชีพของ Cal l  Center  และ Help Desk 

(Professional Call Center and Help Desk) 

   (๑๒) การประชุมสัมมนา เรื ่อง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

กับโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ครั้งที่ ๒ 

   (๑๓)  สัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการองคกรภาครัฐผานเครือขาย ไรสาย 

   (๑๔) สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งที ่ ๒ เรื ่อง การจัดทำแผนพัฒนา

เครือขายการสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ 

   (๑๕) สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการดำเนินการปรับปรุง The-GIF และการประชุม

สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการดำเนินงานการพัฒนามาตรฐานขอมูลและเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางหนวยงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   (๑๖) สัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ โดยใชมาตรฐานขอมูล

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นตามแนวทาง The-GIF 

   (๑๗) สัมมนาโครงการเผยแพรความรูเกีย่วกับระบบสืบคนคำพิพากษาศาลฎีกา 

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ : ความสมดุลในการบริหารงานยุติธรรมใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

   (๑๘) สัมมนา เรื ่อง ขอกำหนดทางเทคนิคของการจัดซื ้อคอมพิวเตอรสำหรับ   

หนวยงานภาครัฐ 

   (๑๙) สัมมนา เรื่อง การเผยแพรความรูและความสำคัญของการประยุกตใช The- 

GIF 

   (๒๐) สัมมนา เรื่อง อีเลิรนนิ่งกับการพัฒนาประเทศ 

   (๒๑) สัมมนา เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศและ 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ครั้ง ๒ 
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๕. การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกทั ้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

 ๕.๑ การเสริมสรางความรวมมือกับองคกรภายในประเทศ นอกจากการเขารวมกิจกรรม

กับองคกรตามรัฐธรรมนูญ และสถาบันการศึกษาที่หนวยงานนั้น ๆ ดำเนินการแลว ศาลรัฐธรรมนูญ 

ยังสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานที่ศาลรัฐธรรมนูญดวย โดยปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดมีหนวยงานและ

คณะบุคคลเขาศึกษาดูงานที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

๕.๑.๑  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สำนักงานกิจการยุติธรรม ไดนำผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร

กิจการยุติธรรม : กระบวนการยุติธรรมการปกครอง 

๕.๑.๒ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะบุคลากรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล 
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๕.๑.๓ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะอาจารย และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร สาขาการเมืองการ

ปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕.๑.๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะอาจารย และนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  

๕.๑.๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ผูเขาฝกอบรมของสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการพัฒนา 

นักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนที่ ๔ และรุนที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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 ๕.๒ การเสริมสรางความรวมมือกับองคกรตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดมี

บุคคลสำคัญเขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

๕.๒.๑ ฯพณฯ นายเหงียน ซุย ฮัง (H.E. Mr. Nguyen Duy Hung) เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจ

เต็มแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย และคณะเขาเยี ่ยมคารวะประธาน 

ศาลรฐัธรรมนญูในโอกาสเขารบัตำแหนงใหม วนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๕๑ ณ สำนกังานศาลรฐัธรรมนญู 

๕.๒.๒ ฯพณฯ นายปเตอร  โจเซฟ เตโอฟล มาร เรซ (H.E. Mr. Jozef Th”ofi le Marres) 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็มแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ประจำประเทศไทย และ 

คณะเขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสเขารับตำแหนงใหม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
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๕.๒.๓ ฯพณฯ นายลารส เอริก บักสเตริม (H.E. Mr. Lars Erik Backström) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 

ผู มีอำนาจเต็มแหงสาธารณรัฐฟนแลนด ประจำประเทศไทย และคณะเขาเยี ่ยมคารวะประธาน 

ศาลรฐัธรรมนญูในโอกาสเขารบัตำแหนงใหม วนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๑ ณ สำนกังานศาลรฐัธรรมนญู 

๕.๒.๔ ฯพณฯ นายฮัน แท-กิว (H.E. Mr. Han Tae-Kyu) เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็มแหง

สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะเขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาส

เขารับตำแหนงใหม วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
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๖. การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมและกิจกรรมสำคัญของประเทศ 

 ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไดเขารวมกิจกรรมอันเนื่องดวยพระราชพิธี รัฐพิธี

และอื่น ๆ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ดังนี้ 

 ๖.๑ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปใหม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๑ 

 ๖.๒ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีสรงน้ำพระศพสมเด็จพระเจาพี ่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน                   

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทาน 

พระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในพระที่นั ่ง  

ดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน                  

ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระศพ

สมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ในพระที่นั่ง                   

ดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๕ ประธานศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา                    

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  

 ๖.๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน                     

ศาล รัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๕๐ วัน พระราชทาน   

พระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในพระที่นั ่ง   

ดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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 ๖.๗ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลปกครอง รวมเปนเจาภาพ ในการบำเพ็ญกุศลถวาย

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในพระที่นั ่งดุสิต 

มหาปราสาท เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๘ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วางพานพุมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๙ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขาเฝา ฯ 

ถวายพระพรเนือ่งในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ 
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 ๖.๑๐ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วางพานพุ มเนื ่องในวันที ่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ                    

ณ ปฐมบรมราชานุสรณ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑  

 ๖.๑๑ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพระราชพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จ พระบูรพ 

มหากษัตริยาธิราช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที ่๖ เมษายน ๒๕๕๑ 

 ๖.๑๒ ประธานศาลรฐัธรรมนญู ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ 

เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน พระราชทานพระศพสมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 

 ๖.๑๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพระราชพิธีสงกรานต ณ พระที ่นั ่งอมรินทรวินิจฉัย 

พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ 

 ๖.๑๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขารวมวางพาน

พุมดอกไม งานวันปรีดี ประจำป ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๑๕ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา                 

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
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 ๖.๑๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  

 ๖.๑๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา 

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

 ๖.๑๙ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเขาพรรษา              

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๑๖ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลา เนื ่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ               

พระปกเกลา เจาอยูหัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาอาคารรัฐสภา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
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  ๖.๒๐ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื ่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง และวังศุโขทัย ในวันที ่๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๑  

 ๖.๒๑ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขารวมวาง

พวงมาลาเพื ่อถวายสักการะกรมหลวงราชบุรีดิ เรกฤทธิ ์ ณ บริเวณลานพระรูปหนาอาคาร 

ศาลยุติธรรม ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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  ๖.๒๒ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๒๓ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๒๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปยมหาราช ณ พระบรมรูปทรงมา ใน 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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 ๖.๒๕ ประธานศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปยมหาราช                

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๒๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขารวมพระราชพิธีพระกฐินหลวง

ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๔- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ พระอาราม

หลวง  

  ๖.๒๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมวางพวงมาลา เนื่องในพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย สวนลุมพินี ในวันที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 ๖.๒๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสำนักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑  
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 ๖.๒๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วางพานพุมเนื่องในวันคลายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ               

ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาอาคารรัฐสภา ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๓๐ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เขาเฝา ฯ ในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 ๖.๓๑ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วางพานพุมเนื่องในวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช               

ณ พระบราราชานุสาวรีย วงเวียนใหญ ในวันที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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๗. การประดิษฐานพระไตรปฏกฉบับอักษรโรมัน 

 นับแตสมเด็จพระเจาพี ่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ได 

พระราชทานพระไตรปฎกฉบับอักษรโรมัน ซึ่งเปนฉบับปฐมฤกษเพื่อประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปนตนมา ศาลรัฐธรรมนูญไดรวมกับกองทุนสนทนาธัมมนำสุข อันเชิญ 

พระไตรปฎก (คัมภีรสำคัญทางพระพุทธศาสนา) ฉบับอักษรโรมัน ไปประดิษฐานยังตางประเทศตาม 

พระราชประสงคของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

องคประธานกิตติมศักดิ์การประดิษฐานพระไตรปฎกสากล โดยในปพุทธศักราช ๒๕๔๘ ไดรวมอัญเชิญ

พระไตรปฎกฉบับอักษรโรมันไปประดิษฐาน ณ ราชอาณาจักรสวี เดน ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ไปประดิษฐาน ณ ศาลโลก (ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ) ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดรวมกิจจกรม 

ดังกลาวซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙ 

ที่กำหนดใหรัฐตอง ใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย

สวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวาง

ศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี ้ 

 ๗.๑ การสมโภชพระไตรปฎกฉบับอักษรโรมัน ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 ๗.๒ การสวดสังวัธยายพระไตรปฎกฉบับอักษรโรมันรวมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเปน 

พระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาพี ่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร                    

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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 ๗.๓ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื ่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดมีอาคันตุกะจากตางประเทศได 

รับเชิญใหเขารวมงานพระศพดวยจำนวนหนึ่ง ในบรรดาอาคันตุกะตางประเทศเหลานั ้น จำนวน           

๑๐ ประเทศ ภายใตการนำของเลขาธิการสภาพระไตรปฎกสากล คือ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 

เขตปกครองพิเศษฮองกง ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ราชอาณาจักร

นอรเวย สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีสังกา และราชอาณาจักรสวีเดน 

ไดเขาพบ นายชัช ชลวร ประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ กอนวันพระราชพิธี ๑ วัน คือในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ เพื่อรวมรำลึกในพระกรุณาธิคุณดานงานพระไตรปฎกสากล ซึ่งองคประธานกิตติมศักดิ ์ไดทรง

เผยแพรเปนคลังอารยธรรมทางปญญาใหแกมวลมนุษยชาติในนานาประเทศ ในการนี ้นายชัช ชลวร 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไดมอบพระไตรปฎกสากลจำนวน ๑๐ ชุด แกผูแทนทั้ง ๑๐ ประเทศดังกลาว

ดวย 

 ๗.๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไดเปนผูแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะสถาบัน

ประดิษฐานพระไตรปฎกสากลฉบับพระราชทานเปนปฐมฤกษในราชอาณาจักรไทยรวมเขาเฝาทูล

ละอองพระบาท สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๑ ในพิธีพระราชทานพระไตรปฎกสากล ณ ประเทศญี่ปุน ตามรอยพระไตรปฎกอักษร

สยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จจาริกพระราชทานไว 
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 การพระราชทานพระไตรปฎกสากลดำเนินตามพระราชศรัทธาในสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคอุปถัมภพระไตรปฎกสากล ซึ่งโปรดใหพระราชทาน

แกสถาบันสำคัญในนานาประเทศตามรอยพระไตรปฎกอักษรสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ ่งเปนการ

บำเพ็ญกุศลในทางปญญาบารมี และเสริมสรางสัมพันธไมตรีระดับภูมิปญญาระดับสูงกับนานาประเทศ

ทั่วโลก  

 ในการพระราชทานพระไตรปฎกครั ้งนี ้ มีสถาบันสำคัญ ๑๔ แหงในประเทศญี ่ปุ นเขารับ           

พระราชทาน อาทิ หองสมุดรัฐสภาไดเอท มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัย โอซากา และมหาวิทยาลัย 

ซิเตน โนจิ นอกจากนั้นยังไดเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ “ฐานปญญา” (Knowledgebase) 

ในรูปแบบใหม โดยเฉพาะในทางดานสหวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งมีการแสดงปาฐกถาความ

สำคัญของพระไตรปฎกสากลในมิติวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปนประธานรวมกับเจาชายอากิชิโนะแหงประเทศญี่ปุน 

 นอกจากการแสดงปาฐกถาความสำคัญของพระไตรปฎก ในโอกาสที่ประเทศและหรือสถาบัน 

ในประเทศนั้น ๆ ไดรับพระราชทานพระไตรปฎกแลว ผูแทนของประเทศและหรือหนวยงาน / องคกร / 

สถาบันซึ่งไดรับพระราชทานไดกลาวสุนทรพจนในโอกาสเดียวกันดังเชน 

  ฯพณฯ ตุลาการรอสลิน ฮิกกิ้นส ประธานศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกลาวเนื่องในโอการ 

ที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (ศาลโลก) ไดรับพระไตรปฎกพระราชทาน (พระไตรปฎกฉบับอักษร

โรมัน) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ 

 ในนามของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ, ขาพเจาขอขอบคุณทานสำหรับ ”พระไตรปฎกสากล” 

ซึ่งไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เรารูสึกเปนเกียรติที่ไดรับหนังสือที่นาประทับใจชุดนี้ 

ขอขอบคุณสำหรับคำกลาวของทานประธาน ฯ และพระดำรัส 

 หนังสือชุดนี้ ๘๐ เลมนี้ ไดจัดพิมพโดยกองทุนสนทนาธัมมนำสุข ฯ ใน พระสังฆราชูถัมภ ฯ การจัด

พิมพไดใชเทคโนโลยีลาสุดและจะมีการเผยแผโดยระบบอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายสนทนาธัมมนำสุข 

ดวยเหตุนี้ เราไดประจักษถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งไดนำมาใชตามปณิธานแหงสันติสุข 

 ขาพเจาไดรับทราบวาศาลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนสถาบันแหงเดียวในประเทศไทย

ที ่ไดรับพระราชทานพระไตรปฎกสากลชุดนี ้วันนี ้เรารู สึกยินดีที ่ไดพบทานประธานวิรัช ลิ้มวิชัย 

และตุลาการในคณะของทานจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา การติดตอกับศาลยุติธรรมแหงชาติ

ระดับสูงมีความสำคัญยิง่แกเรา ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ เรามีความยินดีที ่ไดตอนรับผูบริหาร ๖๐ ทาน 

จากศาลปกครอง กระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดมาเยือนศาลยุติธรรมระหวางประเทศและสนทนาเกี่ยวกับ 

งานของศาลยุติธรรม 
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 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศวินิจฉัยกฎหมายระหวางประเทศ และศาลยุติธรรมแหงชาติก็วินิจฉัย

กฎหมายในประเทศ อยางไรก็ตามการแบงงานดานกฎหมายเชนนี้มิไดงายดายเสมือนที่จะเปนระบบ

กฎหมายของทานเปนสวนหนึ่งการวินิจฉัยในระบบตุลาการของเราภายใตมาตรา ๓๘ (๑) (d)1 ของตัว

บทกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวของกับที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ ในบางสวนของกฎหมายระหวางประเทศ 

เชน ผูมีอำนาจในการตัดสินคดีทางกฎหมายและการยกเวนของรัฐ การรับเรื่องตาง ๆ ของศาลยุติธรรม

แหงชาตินับวามีความสำคัญอยางยิ่ง 

 ดังที่เราไดทราบวาพระไตรปฎกสากลเปนของพระราชทานเพื่อปญญาและสันติสุขจากประชาชน

ชาวไทย ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ในฐานะที่เปนองคกรหลักดานตุลาการขององคการสหประชาชาติ 

ไดอุทิศการทำงานเพื่อเหตุแหงสันติภาพ ความคิดในการกอตั้งศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดกำเนิดขึ้น

เมื่อ ๑๐๐ ป มาแลว จากการประชุมสันติภาพแหงกรุงเฮก ความปรารถนาของนานาชาติคือความ

ตองการนำขอขัดแยงใหยุติอยางสันติแทนการกอสงครามระหวางกัน ภายใตกฎบัตรแหงสหประชาชาติ 

ศาลยุติธรรมระหวางประเทศมีอำนาจในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงโดยการยุติขอขัดแยงทาง

กฎหมายตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ เราไดยึดมั่นที่จะปองกันในความเคารพในกฎหมายระหวาง

ประเทศและสงเสริมความสัมพันธระหวางชาติในทางสันติสุข เราจึงมีความยินดีที่ไดรับพระราชทาน 

สิ่งนี้แกเราตามปณิธานดังกลาว 

 พระไตรปฎกสากลชุดนี้เปนเครื่องระลึกถึงความสัมพันธของศาลยุติธรรมระหวางประเทศกับ

ประเทศไทยโดยเฉพาะ และกับภูมิภาคในเอเชียโดยทั่วไปดวย ภายหลังที่ไดมีการสถาปนาศาลยุติธรรม

ระหวางประเทศ เราไดรับขอขัดแยง ๑๓ เรื่องเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศรูสึกพอใจที่ไดพบวาประเทศตาง ๆ ในเอเชียไดหันมาหาเราเพื่อยุติขอขัดแยงทางกฎหมายมาก

ขึ้น และบางครั้งไดนำเรื ่องตาง ๆ มาที่เราดวยวิธีการพิเศษ การพิจารณาเรื่องที่ไดสงเขามาระหวาง

ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปรจะไดเริ ่มขึ ้นในเดือนหนา การใหความสนใจแกศาลยุติธรรม

ระหวางประเทศของประเทศไทยดวยการมอบของพระราชทานที่สำคัญนี้เปนการนำความรูสึกที่ซาบซึ้ง

ใหเกิดขึ ้นเปนอยางยิ ่ง หนังสือชุดนี้จะไดนำไปตั้งแสดงในสถานที่สำคัญของศาลซึ่งบุคคลทั้งหลาย

สามารถชื่นชมได 

 ขาพเจาขอขอบคุณทานอีกครั้งหนึ่งสำหรับการมอบของพระราชทานแกศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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๘. ขอจำกัดในการดำเนินงาน 

 ขอจำกัดซึ ่งเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานตามภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญในปงบประมาณ 

๒๕๕๑ สรุปไดดังนี้ 

 ๘.๑ ดานอัตรากำลัง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอัตรากำลังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานที่จะ

รองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเปด

โอกาสใหประชาชนฟองตรงไดตามมาตรา ๒๑๒ ซึ่งเปนภารกิจที่ เพิ่มขึ้นมาใหม เนื่องจากปจจุบันมี

อัตรากำลังจริงเพียง ๙๓ คน 

 ๘.๒ ดานการฟองตรง ชองทางการในการสงเรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ แมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเปดชองทางใหสงเรื่องสู

ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ กลาวคือ เปดโอกาสใหประชาชนฟองตรงได แตยังมีปญหาในเรื่อง

หลักเกณฑ วิธีการที่จะอำนวยความสะดวกในการใหประชาชนสงเรื่องเขาสูศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง 

 ๘.๓ ดานการศึกษาวิจัยในการสรางองคความรูใหครอบคลุมภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญยัง

ดำเนินการไดในขอบเขตจำกัด เนื่องจากตองใชงบประมาณเปนจำนวนมาก 

 ๘.๔ ดานการประชาสัมพันธ ยังไมสามารถดำเนินการใหครอบคลุมทุกกลุ มเปาหมายได 

โดยเฉพาะในระดับรากหญาซึ่งจำเปนตองเติมเต็มในดานขอมูลขาวสาร เพราะตองใชงบประมาณใน

การดำเนินการเปนจำนวนมาก 

 ๘.๕ ดานการจัดทำรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ถึงแมศาลรัฐธรรมนูญจะจัดทำรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวเสร็จภายใน 

กรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว แตในขณะนี้ยังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..... 

สภาผูแทนราษฎร 



ส่วนที่ ๓ 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 
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(อยูระหวางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน) 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๑ 
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เรื ่อง :  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด              

 พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสี่ ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญ     

 มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ หรือไม่ 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ศาลอาญาสงคำโตแยงของบริษัทจีอี  แคปปตอล  ออโต  ลีส  จำกัด  (มหาชน)  ผู รองขอคืน

ของกลางในคดีอาญาหมายเลขแดงที่  ม. ๑๔๓/๒๕๔๖  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔  วา  พระราชบัญญัติมาตรการ

ในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และ 

วรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๘  หรือไม    

 พนักงานอัยการ  สำนักงานอัยการสูงสุด  เปนโจทกยื่นฟองนายวีระพล  หรือกลวย  เปยมสัญจร  

เปนจำเลยตอศาลอาญา  ในคดีหมายเลขดำที่  ย. ๔๒๗๕/๒๕๔๖  ฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท  ๑  

(เมทแอมเฟตามีน)  ไวในครอบครองเพื่อจำหนาย  โดยฝาฝนตอกฎหมาย  จำนวน  ๑๙๐  เม็ด  น้ำหนัก

รวม  ๑๗.๘๗๐  กรัม  ซึ่งเจาพนักงานไดยึดรถยนตหมายเลขทะเบียน  ลษ - ๗๘๔๘  กรุงเทพมหานคร  

และโทรศัพทมือถือหมายเลข  ๐๖ – ๐๕๒๖๐๑๔  เปนของกลาง  โดยทรัพยสินดังกลาวจำเลยใชเปน

ยานพาหนะและเปนอุปกรณสื่อสารในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  และเพื่อเปนอุปกรณใหได

รับผลในการกระทำความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติดดังกลาว  ตอมาเมื ่อวันที ่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๖  

พนักงานอัยการไดยื่นคำรองตอศาลอาญาเปนคดีหมายเลขดำที่  ม. ๗๕/๒๕๔๖  ขอใหศาลอาญามี 

คำสั่งริบรถยนตและโทรศัพทมือถือซึ ่งเปนของกลางใหตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปราม              

ยา เสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติด            

พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  ศาลอาญาไดประกาศหนังสือพิมพตามกฎหมายแลวไมมี 

ผูคัดคาน  ศาลอาญาไตสวนคำรองเมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๖  และมีคำสั่งเมื่อวันที่  ๓  กันยายน  

๒๕๔๖  เปนคดีหมายเลขแดงที่  ม. ๑๔๓/๒๕๔๖  ใหริบรถยนตหมายเลขทะเบียน  ลษ - ๗๘๔๘  

กรุงเทพมหานคร  และโทรศัพทมือถือหมายเลข  ๐๖ - ๐๕๒๖๐๑๔  ใหตกเปนของกองทุนปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด  ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑   

 นางดาราภรณ  มณฑานุช  ในฐานะผูเชาซื้อและครอบครองรถยนตของกลาง  ยื่นคำรอง  ลงวันที่  

๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ขอคืนรถยนตของกลางตอศาลอาญา  เปนคดีหมายเลขดำ  ที่  กย. ๕/๒๕๔๗   

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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 ผูรองในฐานะผูใหเชาซื้อรถยนตของกลาง  ยื่นคำรองลงวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๗  ขอคืนรถยนต

ของกลางคันเดียวกันตอศาลอาญาโดยอางวา  ผูรองเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ

เชาซื ้อทรัพยสินและมีกรรมสิทธิ์ในรถยนตคันซึ่งเปนของกลางในคดีและถูกศาลอาญามีคำสั่งใหริบ  

ผูรองมีฐานะเปน  “เจาของ”  รถยนตคันดังกลาวตามกฎหมายโดยผูรองไดตกลงใหนางดาราภรณ  

มณฑานุช  เปน  “ผูเชาซื้อ”  ขอโตแยงคัดคานวา  ผูรองไมไดมีสวนรวมหรือรูเห็นเปนใจหรือปลอยปละ

ละเลยใหนำรถยนตคันดังกลาวไปใชในการกระทำความผิดแตอยางใด  การริบรถยนตคันดังกลาว             

ของผูรองเปนการขัดตอหลักการลงโทษบุคคลในทางอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒  

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๒ ไมชอบดวยพระราช

บัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๒๗  

และมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิด           

เกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  

เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  

มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๘  เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖  ประกอบมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๙   

 พนักงานอัยการยื ่นคำรองคัดคานการขอคืนของกลางของนางดาราภรณ  ฯ  และผู รองตอ

ศาลอาญาวา  การพิจารณาคดีและคำสั ่งศาลอาญาในคดีนี ้ชอบดวยกระบวนการพิจารณาตาม

กฎหมายและหลักแหงการคุ มครองสิทธิของบุคคลแลว  การที่ผู รองทั้งสองขอคืนของกลาง  ยังไม 

เห็นพองดวย  และขอคัดคานวาทั้งสองมิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตเพราะการยื่นคำรองขอคืน

ของกลางที่ศาลริบรถยนตคันดังกลาวนั้น  เปนการยื่นคำรองขอคืนของกลางเพื่อประโยชนของจำเลย

โดยแท  และผูขอคืนของกลางทั้งสองรูเห็นเปนใจในการกระทำความผิดของจำเลย  ทั้งเจตนาใชสิทธิ

ทางศาลโดยไมสุจริต 

 ศาลอาญาไตสวนคำรองขอคืนของกลางเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๔๗  ปรากฏวา 

 (๑) นางดาราภรณ  ฯ  แถลงขอถอนคำรอง  ศาลอาญาอนุญาตใหถอนคำรอง 

 (๒) ทนายของผูรองแถลงขอใหศาลอาญาสงปญหาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทำความผิดเกีย่วกับยาเสพติด               

พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ตามคำรองขอคืนของกลาง  ฉบับลงวันที่                  

๔  สิงหาคม  ๒๕๔๗ 

 (๓) พนักงานอัยการแถลงขอใหศาลอาญาวินิจฉัยปญหาตามที่ไดยื ่นคัดคานการขอคืน

ของกลางไวเสียกอนวา  ผู ขอคืนของกลางไมมีสิทธิยื ่นคำรองตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปราม ผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่ 
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 ศาลอาญาพิเคราะหแลวเห็นวา  คูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทำความผิดเกีย่วกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ทีศ่าลจะใชบังคับแกคดี  และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่กีย่วกับบทบัญญัตินั้น  

กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๔ สวนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  

และมาตรา  ๓๑  ที่คูความรองขอใหสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวยนั้น  เนื่องจากมิใชบทบัญญัติ

แหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดี  ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคำวินิจฉัยไวแลว  จึงไมสงไปให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว  และมีคำสั่งใหรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราว  แลวสงเรื่องไป

ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 

ผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๘  หรือไม 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 
 มีประเด็นพิจารณาในเบื้องตนวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำรองนี้  หรือไม  

 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองแลว   มีคำสั ่ง ให รับคำรองไวดำเ นินการตามขอกำหนด                

ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ  ๑๒  และรับไวพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔   

 คดีอยู ระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ตอมาไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  โดยมาตรา  ๓๕  

กำหนดใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื ่อมีปญหาวา

กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม  ใหเปนอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ตอมาไดมีการตรา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ขึ้นไวใหใช

แทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  โดยมาตรา  ๓๐๐  

วรรคหนึ่ง วรรคสามและวรรคสี่  บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และใหบทบัญญัติมาตรา  ๓๕  

วรรคสอง  วรรคสามและวรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  

๒๕๔๙  ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ  โดยบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดำเนินการของ 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตอไป  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณา

วินิจฉัยคำรองนี้ได 
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 คดีมีปญหาที่ตองพิจารณาตามประเด็นในคำรอง  ๓  ประเด็น  ดังนี้   

 ประเด็นที่หนึ่ง  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๐  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสองและวรรคสี ่  เปนบทบัญญัติที ่กำหนดกระบวนการ 

ทางกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลผูเปนเจาของทรัพยสินที่ถูกศาลสั่งริบในคดียาเสพติด  สามารถ

พิสูจนไดวาตนไมมีโอกาสทราบ  หรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทำความผิดและจะมีการนำ

ทรัพยสินดังกลาวไปใชในการกระทำความผิด  หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทำความผิด  

หรือมีไวเพื่อใชในการกระทำความผิด  ใชสิทธิรองคัดคานคำรองขอใหริบทรัพยสินของพนักงานอัยการ

ได  จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายมีผลใชบังคับตอบุคคลเปนการทั่วไปโดยเสมอกัน  ไมไดยกเวนใหใช

บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ ่ง  หรือทำใหบุคคลไมไดรับความเสมอกันในกฎหมายหรือไมไดรับ 

ความคุ มครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  และไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 

แตประการใด  บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๔๐  มาตรา  ๓๐  

 ประเด็นที่สอง  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี ่ยวกับ 

ยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่  เปนหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอใหศาล        

มีคำสั่งริบทรัพยสินตลอดจนการรองขอคืนทรัพยสินทีศ่าลสั่งริบในคดียาเสพติด  ซึ่งเปนมาตรการทาง

กฎหมายที่มีผลมาจากการกระทำความผิดในทางอาญาของบุคคลอื่น  มิใชเปนการลงโทษบุคคลใหริบ

ทรัพยสินที่ถือเปนการลงโทษบุคคลทางอาญาโดยมิไดมีการกระทำความผิดอันจะเปนการขัดตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๒  เพราะการที่ศาลจะมีคำสั่งริบ

ทรัพยสินหรือไม  ขึ้นอยูกับเจาของทรัพยสินไดยื ่นคำรองเขามาในคดีและพิสูจนใหไดตามเงื ่อนไขที่

กฎหมายกำหนดหรือไม  และไมถือเปนการปฏิบัติตอบุคคลเสมือนเปนผูกระทำความผิดหรือเปนการ

ปฏิบัติตอผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๓  เพราะกระบวนการริบ

ทรัพยสินดังกลาวจะเริ่มดำเนินการไดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย  หรือมีเหตุอันควรเชื่ออยางสมเหตุสมผล  

และกระบวนการขอริบทรัพยสินก็มีมาตรการในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจอยางเปนระบบ

โดยศาลยุติธรรม  เพื่อคุมครองเจาของทรัพยสินและบุคคลที่สามมิใหไดรับการกระทบกระเทือนเกิน
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ความจำเปน  ดังนั ้น  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  

มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓   

 ประเด็นที่สาม  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๔๘  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  กรณีพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  ระยะเวลาที่กำหนดใหบุคคลซึ่งอาจอางวาเปน

เจาของทรัพยสินมายื่นคำรองขอเขามาในคดีกอนศาลชั้นตนมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง  นั้น  แมกำหนด

ระยะเวลาการยื่นคำรองขอคืนของกลางดังกลาวจะสั้นกวาที่กำหนดไวตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๓๖  แตกฎหมายทั้งสองฉบับมีเจตนารมณแตกตางกัน  โดยพระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เพื่อใหการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพราะถือเปนภัยรายแรงตอสังคมและประเทศชาติ  แมจะกระทบ

สิทธิในทรัพยสินของเจาของทรัพยสินอยูบาง  แตก็มีมาตรการเยียวยาคุมครองผูเปนเจาของทรัพยสิน  

โดยใหศาลที่รับคำรองประกาศในหนังสือพิมพที่มีจำหนายแพรหลายในทองถิ่นสองวันติดตอกัน  ซึ่งใน

คดีอาญาทั่วไปกรณีโจทกมีคำขอใหริบของกลาง  ศาลจะไมมีคำสั่งใหเรียกบุคคลซึ่งอาจอางวาเปน

เจาของทรัพยสินเขามาในคดีดวย  ถือเปนระยะเวลาที่เพียงพอที่จะใหเจาของทรัพยสินไดทราบถึงการ

รองขอใหยึดทรัพยสินแลว  ดังนั้น  มาตรการตามบทบัญญัติดังกลาวจึงเปนมาตรการที่เหมาะสมและ 

ไดสัดสวนกับอันตรายที่เกิดขึ้นแลว 

 สวนกรณีพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทำความผิดเกีย่วกับยาเสพติด                

พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสี่  ที่บัญญัติใหเมื่อศาลสั่งริบทรัพยสินแลวมิใหนำประมวลกฎหมาย

อาญา  มาตรา  ๓๖  มาใชบังคับ  นั้น  เนื่องมาจากการที่เจาของทรัพยสินไมยื่นคำรองหรือยื่นคำรอง 

เขามาในคดีแตไมสามารถพิสูจนใหศาลเชื่อได  ซึ่งถือเปนความบกพรองในการปองกันมิใหนำทรัพยสิน

ของตนไปเกี่ยวของในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เพราะโดยปกติผูเปนเจาของทรัพยสินยอม

จะตองพึงสงวนดูแลรักษาทรัพยสินของตนตามสมควรแกมูลคาแหงทรัพยสิน  หากใหมีการยื่นคำรองขอ

คืนทรัพยสินของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๖  ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ยอมทำใหการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีความจำเปนจะตองใชระยะเวลา 

อันรวดเร็ว  เกิดความลาชาไมสอดคลองกับเจตนารมณในการประกาศใชพระราชบัญญัติมาตรการใน

การปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ที่มุงประสงคใหการปองกันและ

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
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 ดังนั ้น  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทำความผิดเกีย่วกับยาเสพติด                

พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสองและวรรคสี่  แมจะจำกัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอยูบางแตก็

เปนไปเทาที่จำเปน  เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

และไมกระทบกระเทือนตอสาระสำคัญแหงสิทธิแตอยางใด  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๔๘   

 

๔. ผลคำวินิจฉัยศาลของรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติมาตรการใน 

การปราบปรามผู กระทำความผิดเกีย่วกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และ            

วรรคสี่  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๐  มาตรา  

๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๘ 
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๑. ขอเท็จจริงโดยสรุป 

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ สงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ  พ.ศ.  .... และเอกสารประกอบ  เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๑๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  สรุปขอเท็จจริงตามคำรองและเอกสารประกอบไดดังนี้     

 ผู ตรวจการแผนดินเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน           

พ.ศ. ....  และรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ

พิจารณา  ตามมาตรา  ๑๓๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๐๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงสงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการ

แผนดิน  พ.ศ.  ....  ไปยังนายกรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาใหคำรับรอง   สวนรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ. .... นั้น  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นวา  การเสนอ

รางพระราชบัญญัติขององคกรอิสระอาจมีผลกระทบตอการบริหารงานของฝายบริหาร  จึงแจงให  

คณะรัฐมนตรีทราบ  

 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในคราวประชุมครั ้งที ่  ๖๔/๒๕๕๐  เปนพิเศษ  วันพุธที ่  ๑๔  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  (ผูตรวจการแผนดิน  เปนผูเสนอ)  ในวาระที่หนึ่ง  ดังนี้ 

 -  จำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เขาประชุม    ๘๖  เสียง 

 -  เห็นดวย                               ๘๖  เสียง 

 -  ไมเห็นดวย                           ๐     เสียง 

 -  งดออกเสียง                          ๐     เสียง 

 -  ไมลงคะแนน                       ๐     เสียง 

 ตอมาวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจงวา  นายกรัฐมนตรี

ไดลงนามรับรองรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  แลว สภานิติบัญญัติ 

แหงชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๖๙/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ไดพิจารณาและลงมติ 

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  และตั้งคณะกรรมาธิการ

เรื่อง : ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยผูตรวจ

การแผ่นดิน พ.ศ. ...... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  จำนวน  ๑๕  คน  (ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....) ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหนำ

บทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ไปบัญญัติรวมไวเปนหมวด

หนึ่งแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  .... 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญ  ฯ  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจ

การแผนดิน  พ.ศ.  ....  ในวาระที่สอง  จำนวน  ๘  ครั้ง  และพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงาน 

ผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  .... ในวาระทีส่อง  จำนวน  ๒  ครั้ง  จนเสร็จและไดเสนอรายงานการพิจารณา

แยกออกเปนสองฉบับ  คือ  รายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

ผู ตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  และรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการ

แผนดิน  พ.ศ.  ....  ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื ่อนำเสนอตอที ่ประชุมสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติพิจารณา 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๗๔/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  

ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  .... และราง 

พระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ. .... ในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อรางคำปรารภ  

แลวพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบราง  และลงมติในวาระที่สาม  เห็นชอบใหออกใชเปนกฎหมาย 

ตอไป 

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย                    

ผู ตรวจการแผนดิน   พ.ศ.  .... เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ                

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑ 

 

๒. ประเด็นขอพิจารณาเบื้องตน 
 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองแลวมีประเด็นเบื้องตนตองพิจารณาวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ

รับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา   การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

ผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  .... และใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว

ในคราวประชุมครั้งที่  ๗๔/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

ทำหนาที่รัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  เมื่อ

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำรองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยได  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑ 
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๓. ประเด็นที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ

แผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม 

 ในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  

ตราขึ ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไมนั ้น  มีประเด็นเบื ้องตนที่ตองวินิจฉัยวา  

การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั ้นรับหลักการแหงรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  หรือไม 

 ขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่  สว  ๐๐๐๓/๖๖๔  ลงวันที่  ๑๔  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ลงนามโดยนายสมศักดิ์  มนุญปจุ  รองเลขาธิการวุฒิสภา  ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการวุฒิสภาวา  ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้

มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน  ๒๑๒  คน  จากจำนวนสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริงในขณะนั้น  ๒๔๒  คน แตตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงมาประกอบการพิจารณาของ  

ศาลรัฐธรรมนูญ  ปรากฏวา  ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๑.๔๐  นาฬิกา  อันเปนเวลาที่

สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที ่หนึ ่งขั ้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ มีจำนวนผูเขาประชุม  ๘๖  คน  เห็นดวย  ๘๖  คน  ไมมีผูไมเห็นดวย  ไมมี

ผูงดออกเสียง  และไมมีผูไมลงคะแนน  จึงมีปญหาตองวินิจฉัยกอนวา  ขณะที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ

ออกเสียงลงคะแนน  ในวาระที่หนึง่ขัน้รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  

องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  หรือไม 

 รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุม

วุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึง

จะเปนองคประชุม  เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา  ๑๕๖  และมาตรา  

๑๕๗  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกำหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได  ...” 

 ในเรื่องนี้เห็นวา  การกำหนดเกี่ยวกับองคประชุมของสภานั้น  เปนบทบัญญัติที่กำหนดโดยชัดเจน

ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นใดและขอบังคับการประชุมสภาจะขัดหรือแยงไมได  ดังนั้น  การจะอาง

ขอบังคับการประชุมสภาหรือธรรมเนียมปฏิบัติใดเพื่อมิใหตองเปนไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ  ยอมไมอาจกระทำได  สวนขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

ขอ  ๑๘  วรรคสอง  ที่กำหนดวา   “เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก

ทัง้หมด  จงึจะเปนองคประชมุ”  นัน้  เปนเพยีงบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเปดประชมุวา  สามารถดำเนินการ 

ไดเมื ่อมีสมาชิกลงชื ่อมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที ่มีอยู ของสภา
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นิติบัญญัติแหงชาติแตภายหลังเปดการประชุมแลว  ในขั้นตอนของการลงมติ ซึ่งเปนผลมาจากการ

ประชุมปรึกษาหารือและแสดงเจตนาออกมาในรูปของมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  องคประชุม

จะตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  จะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เพราะองคประชุมมิไดมี

ความหมายแตเพียงวา  เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบและเปดการประชุมแลว  หลังจากนั้นสมาชิก

จะอยู รวมประชุมหรือไมก็ได  โดยไมตองคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในที่ประชุมอีกตอไป  หากเปน 

เชนนั้นแลว  ผลก็จะเปนวา  หลังจากเปดประชุม  แมจะมีสมาชิกอยูประชุมเพียงไมกี่คนก็อาจลงมติและ

มีเสียงขางมากได  ซึ่งมิใชเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  และหากถือจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อมาประชุม 

เปนองคประชุมของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง  คงจะไมปรากฏเหตุการณดังเชนที่เกิดขึ้น

ในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีต  รวมทั้งในสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ดวย  คือ  การขอใหนับ

องคประชุมในระหวางการประชุม  โดยสมาชิกที่มีขอสงสัยวา องคประชุมไมครบ  และเมื่อปรากฏวา

องคประชุมไมครบ  ประธานของที่ประชุมก็จะสั่งพักการประชุมหรือใหเลื่อนการประชุมออกไป   

 สวนการอางเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่จะไมออกเสียง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๐  นั้น 

เปนคนละเรื ่องกับองคประชุมที่ตองประกอบดวยจำนวนสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสภาและแม

สมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะออกเสียงเห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  หรือไมลงคะแนน  แตสมาชิกที่ไม

ประสงคออกเสียงตองอยูในที่ประชุมเพื่อแสดงเจตนาใหปรากฏความเห็นของตนในที่ประชุม   

 เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงมาประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวาในการ

ประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งมีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๘๖  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๑  คน  จึงไมครบองคประชุม 

และไมอาจถือเปนมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติได  และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับ

หลักการเปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่งแลว  

การลงมติในวาระที ่หนึ ่งจึงเปนการลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มีผลให

กระบวนการในการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  

ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และไมสามารถนำไปสูการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ในวาระทีส่องและวาระทีส่ามตอไปได  สภานิตบิญัญตัแิหงชาตจิงึไมมอีำนาจท่ีจะพจิารณาในวาระท่ีสอง 

และวาระที่สาม  ดังนั้น  การตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  

พ.ศ.  ....  จึงไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนอันตกไป  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  และกรณีไมจำตองวินิจฉัย

วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ...  มีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  หรือไม  เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป 
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๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง 
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สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีหนังสือลงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๑  สงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และเอกสาร

ประกอบเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๑๔๑  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  สรุปขอเท็จจริงไดวา  สภานิติบัญญัติแหง

ชาติในคราวประชุม  ครั้งที่  ๕๑/๒๕๕๐  วันพุธที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๐  ไดพิจารณาและลงมติรับ

หลักการในวาระที่หนึ่งแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  (ฉบับที่ .. )  พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี  เปนผูเสนอ  มีผูเขาประชุม  ๙๖  คน  เห็นดวย  ๙๕  

เสียง ไมเห็นดวย  ไมมี  งดออกเสียง  ไมมี  ไมลงคะแนน  ๑  เสียง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๔๒                  

(ฉบับที่ .. )  พ.ศ. .... ที่นางจุรี  วิจิตรวาทการ  กับคณะ  เปนผูเสนอ  มีผูเขาประชุม  ๑๐๑  คน เห็นดวย            

๙๙  เสียง  ไมเห็นดวย ๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  ไมลงคะแนน  ไมมี  และรางพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                

พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที ่.. )  พ.ศ. ....  ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เปน 

ผู เสนอ  มีผูเขาประชุม  ๑๐๑  คน  เห็นดวย  ๑๐๐  เสียง  ไมเห็นดวย  ไมมี  งดออกเสียง ๑ เสียง    

ไมลงคะแนน  ไมมี  และมีมติใหตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..)    พ.ศ. ....  สภานิติบัญญัติแหง

ชาติ  จำนวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง  ขั้นกรรมาธิการโดยมีกำหนดการแปรญัตติภายใน  

๗  วัน และใหถือเอารางของคณะรัฐมนตรีเปนหลัก ในการพิจารณา  คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ 

ไดพิจารณาในวาระที่สอง  จนแลวเสร็จ  และเสนอรายงานการพิจารณาตอประธานสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา   

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ.. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๑ 
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 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในคราวประชุมครั ้งที ่  ๗๑/๒๕๕๐  วันพฤหัสบดีที ่  ๑๓  ธันวาคม  

๒๕๕๐ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ในวาระที่สอง  เริ ่มตนดวยชื ่อราง  

คำปรารภ  แลวพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบราง  และลงมติในวาระที่สาม  ปรากฏวามีจำนวน

ผูเขาประชุม  ๑๒๙  คน  เห็นดวย  ๑๒๔  เสียง  ไมเห็นดวย  ๑  เสียง  งดออกเสียง  ๔  เสียง  ไมลง

คะแนน  ไมมี  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑ 

 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองแลว  ประเด็นเบื ้องตนตองพิจารณาวา  มีอำนาจรับคำรองนี ้ไว

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  หรือไม  พิจารณาแลวเห็นวา  การที่สภานิติบัญญัติ

แหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

และใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในคราวประชุมครั ้งที ่   

๗๑/๒๕๕๐  วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาที่รัฐสภา  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  เมื ่อประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กอนนำขึ ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื ่อทรงลงพระปรมาภิไธย  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำรองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  

และมีคำสั่งแจงผู เกี ่ยวของทราบเพื่อทำคำชี้แจงเสนอความเห็น  ซึ ่งผู เกี ่ยวของไดทำคำชี้แจงยื่นตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนี้  

  ๑. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีหนังสือสงคำชี ้แจงของนายกรัฐมนตรีเห็นวา  

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

และเปนการตราขึ้นโดยถูกตองตามรัฐธรรมนูญแลว  

  ๒.    ประธานกรรมการ  ป.ป.ช. มีหนังสือชี้แจงวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ดังกลาวไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

  ๓. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาที ่ประธานวุฒิสภา  มีหนังสือชี ้แจงวา 

ไดชี ้แจงกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในทุกขั ้นตอนโดย

ละเอียด  พรอมทั้งไดรวบรวมสรรพเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้นทุกขั้นตอนจัดสงไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว

แลว  จึงไมมีความประสงคเสนอความเห็นหรือชี้แจงเพิ่มเติมแตประการใด  

  ๔. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ สงสำเนา 

ลายมือชื ่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที ่ลงนามมาประชุมในวันพิจารณาขั ้นรับหลักการใน                    

วาระที่หนึ่ง  และในวันประชุมพิจารณาในวาระที่สอง  และ  วาระที่สาม  ของการพิจารณารางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  รวมทั้งจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริง  ณ  วันประชุม
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ดังกลาว  ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือเรียกเพื่อประกอบการพิจารณา  สรุปวา   

  วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๔.๐๗  น.  (วาระที่หนึ่ง) 

  - จำนวนลงชื่อมาประชุม   ๒๑๗ คน 

   -  จำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริง  ๒๔๙ คน 

  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๒.๑๔  น.  (วาระที่สอง  และ  วาระที่สาม) 

  -   จำนวนลงชื่อมาประชุม   ๒๐๖ คน 

  -   จำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริง  ๒๔๐ คน 

  ๕. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาที ่ประธานวุฒิสภา  มีหนังสือดวนที ่สุด   

ที ่  สว  (สนช)  ๐๐๐๗/๖๗๙  ลงวันที ่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ชี ้แจงเพิ ่มเติมในประเด็นเรื ่อง

องคประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา 

   (๑) องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เปนไปตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  

ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดใหการประชุมของสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน

สมาชิกทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของสภา  จึงจะเปนองคประชุม  ประกอบกับขอบังคับการประชุมสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๑๘  วรรคสอง  กำหนดวา  “เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุม 

ไมนอยกวากึง่หนึ่งของจำนวนสมาชิกทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม”  ดังนัน้  ในการดำเนินการประชุม

ของสภาแตละครั้งเมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่ 

มีอยูของสภาก็ถือวาเปนองคประชุมและสามารถเริ่มการประชุมได  และถือจำนวนสมาชิกที่มาลงชื่อ

ประชุม  เปนองคประชุมของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง 

   (๒) การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใดเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่จะออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา  ๑๓๐  ของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งหากรัฐธรรมนูญมิไดมีบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะ  ก็ใหถือเอา

เสียงขางมากเปนประมาณ  ตามมาตรา  ๑๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๔๐  ของรัฐธรรมนูญได

กำหนดการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ในวาระที่หนึ่ง

ขั้นรับหลักการ  และในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา  ใหถือเสียงขางมาก  และในวาระที่สาม

ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวา

กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่สอง

ซึ่งเปนการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา  และมีการออกเสียงลงคะแนนในบางประเด็นตามที่ปรากฏ

ในรายงานการประชุมของสภา  ซึ่งมติของสภาในแตละประเด็นที่มีการลงมติ  ก็ถือเอาเสียงขางมาก 

ของผูที่ออกเสียงลงคะแนน  สวนผูที่มาประชุมและไมประสงคจะออกเสียงลงคะแนนก็จะไมปรากฏชื่อ

ของผูนั้นในการลงคะแนน  ซึ่งก็เปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกแตละทาน   

   ดังนั้น  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ.  ....  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดำเนินการใหเปน

ไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแลว  กลาวคือ  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติในวาระที่หนึ่ง 
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และในวาระที่สอง  โดยมีคะแนนเสียงขางมาก  และลงมติในวาระที่สาม  โดยมีคะแนนเสียงมากกวา 

กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 

๒. ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  มีประเด็นพิจารณา  ๒  ประเด็น  คือ (๑) รางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... ตราขึ้น

โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  และ  (๒)  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   มีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  หรือไม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ  มีบทบาท

และอำนาจในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย  ตามหลักการตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายในมาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๕๔ 

ซึ่งเปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติอื่นที่รัฐสภาให

ความเห็นชอบแลววา ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม  และมีขอความขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม และตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย  ตามมาตรา 

๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ที่บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา  

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  โดยไมอาจ

หยิบยกประเด็นความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยไดอีก 

 ในสวนของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๔๑  มีลักษณะพิเศษและแตกตางจากการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง 

พระราชบัญญัติอื ่นตามมาตรา  ๑๕๔  กลาวคือ  การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑  นั ้น  เปนบทบังคับวา  กอนนำขึ ้นทูลเกลา             

ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ทุกฉบับ  (ยกเวนกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๕  ประกอบมาตรา  ๓๐๕  (๓)) 

ที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญโดยไมมีการตั้ง

ประเด็นปญหาและความเห็นประกอบ สวนตามมาตรา ๑๕๔ รางพระราชบัญญัติอื ่นจะสง 

ศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายเฉพาะกรณีที ่บัญญัติไว เมื ่อสมาชิก 

สภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั ้งสองสภารวมกัน  หรือนายกรัฐมนตรี                    

เห็นวา  รางพระราชบัญญัติใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ใหประธานแหงสภาที ่ไดรับความเห็นดังกลาว หรือนายกรัฐมนตรีสง 

ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย    
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 ในประเด็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ. ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไมนัน้ มีประเด็น

เบื ้องตนที ่ตองวินิจฉัยวา การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที ่หนึ ่งขั ้นรับ

หลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐  

วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม 

 ขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่  สว  ๐๐๐๓/๖๖๔  ลงวันที่  ๑๔  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  วา ในวันที ่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๐  อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้   

มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน ๒๑๗ คน จากจำนวนสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริงในขณะนั้น ๒๔๙  คน และตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงมาประกอบการพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญตามเอกสารประกอบ  คำรองหมายเลข  ๘  รับฟงเปนยุติวา ในวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๐  

เวลา ๑๔.๐๗  นาฬิกา  อันเปนเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ

หลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้  โดยรางที ่คณะรัฐมนตรี  เปนผู เสนอ   

มีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๙๖  คน  เห็นดวย  ๙๕  เสียง ไมเห็นดวย  ไมมี  งดออกเสียง  ไมมี  ไมลง

คะแนน ๑ เสียง รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการ กับคณะ  เปนผูเสนอ  มีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๑๐๑  คน 

เห็นดวย  ๙๙  เสียง ไมเห็นดวย  ๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  ไมลงคะแนน  ไมมี  และรางที ่ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูเสนอ มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๑๐๑ คน  

เห็นดวย  ๑๐๐  เสียง  ไมเห็นดวย  ไมมี งดออกเสียง  ๑  เสียง  ไมลงคะแนน ไมมี  ไมถึงกึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ ไมถึง ๑๒๕  คน  จึงไมครบ

องคประชุม และไมอาจถือเปนมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติได และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระ

ที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง

แลว การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเปนการลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๔๐  วรรคหนึ่ง  (๑)   มีผลใหกระบวนการในการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว

ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และไมสามารถนำไปสูการพิจารณารางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองและวาระที่สามตอไปได  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไมมี

อำนาจที ่จะพิจารณาในวาระที ่สองและวาระที่สาม ดังนั ้น การตรารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)     พ.ศ. .... จึงไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนอันตกไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑  วรรคสอง และกรณีไมจำตองวินิจฉัยในประเด็น  (๒)  วา รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ. .... มีขอความขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือไม  เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป 
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๓. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีหนังสือลงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๑  สงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ....  เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  สรุปขอเท็จจริงไดวา  ผูวาการตรวจเงิน

แผนดินในฐานะผูใชอำนาจหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินไดดำเนินการปรับปรุงพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๓๐๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๐๒  วรรคสาม  เสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื ่อให 

สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา  และสภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุม  ครั้งที่  ๖๔/๒๕๕๐  

วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระ 

ที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  ปรากฏผลการลงมติวา  จำนวนผูเขาประชุม ๖๔  คน  เห็นดวย  ๖๔  เสียง ไมมี

สมาชิกไมเห็นดวย  งดออกเสียง  และไมลงคะแนน  ที ่ประชุมมีมติตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาราง ฯ  ตอมาประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  เสนอรางที่พิจารณาแลวเสร็จตอประธาน

สภานิติบัญญัติ แหงชาติ  และสภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่  ๗๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  

ธันวาคม  ๒๕๕๐  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ในวาระที่สอง  และลงมติ 

ในวาระที่สามเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  จำนวน  ๑๓๒  เสียง 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 
 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองแลว  มีประเด็นเบื้องตนตองพิจารณาวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ

รับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  การที ่สภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  .... และใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ในคราวประชุมครั้งที่  ๗๑/๒๕๕๐  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐ ถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาที่

รัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  เมื่อประธานสภา

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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นิติบัญญัติแหงชาติสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กอนนำขึ ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื ่อทรงลงพระปรมาภิไธย  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำรองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  

และใหแจงประธานรัฐสภา  นายกรัฐมนตรี  และประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบเพื ่อทำ 

คำชี้แจงและเสนอความเห็น  ซึ่งผูไดรับแจงดังกลาวไดทำคำชี้แจงยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญแลว  รวมทั้ง 

คำชี้แจงเพิ่มเติมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติในประเด็น  

เรื่ององคประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นพิจารณา  ๒  ประเด็น  คือ  ประเด็นที่หนึ่ง  รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ  หรือไม  ประเด็นทีส่อง  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน  พ.ศ.  ....  มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอำนาจในการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ตามหลักการ

ตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายในมาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๕๔  ซึ่งเปนการตรวจสอบราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติอื ่นที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลววา 

ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  และมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

หรือไม  และตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย ตามมาตรา  ๒๑๑  มาตรา  ๒๑๒  

มาตรา  ๒๔๕  และมาตรา  ๒๕๗  ที่บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม โดยไมอาจหยิบยกประเด็นความ

ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดอีก 

 ในสวนของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญตามหลักการตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายนั้น  มีการบัญญัติไวเปน           

ครั ้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับนี ้  โดยมีลักษณะพิเศษและแตกตางจากการตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติอื่น  กลาวคือ  การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  เปนบทบังคับในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  วา  กอนนำ 

ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญทุกฉบับ  (ยกเวนกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๕  ประกอบมาตรา  

๓๐๕  (๓))  ที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

โดยกำหนดระยะเวลาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
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โดยไมมีการตั้งประเด็นปญหาและความเห็นประกอบ  สวนรางพระราชบัญญัติอื่นจะสงศาลรัฐธรรมนูญ

ตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวตามมาตรา  ๑๕๔  เทานั้น  กลาวคือ  

กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน  หรือนายกรัฐมนตรี  เห็นวา  รางพระราช

บัญญัติใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว หรือนายกรัฐมนตรีสงความเห็นนั้นไปยัง 

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย   

 รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  กำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

ตราขึ ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม  ประการหนึ่ง  และรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนั ้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  อีกประการหนึ่ง หากศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ  หรือมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  และขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนสาระ

สำคัญ  ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  ตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  

ในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้น

ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม  นั้น  มีประเด็นเบื้องตนที่ตองวินิจฉัยวา  การออกเสียง 

ลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  หรือไม 

 ขอเท็จจริงปรากฏวา  ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้

มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน  ๒๑๒  คน  จากจำนวนสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริงในขณะนั้น  ๒๔๒  คน  แตตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ปรากฏวา  ในวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๑.๑๔  นาฬิกา  

อันเปนเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  มีจำนวนผูเขาประชุม  ๖๔  คน  เห็นดวย  ๖๔  คน  ไมมีผูไมเห็น

ดวย  ไมมีผูงดออกเสียง  และไมมีผูไมลงคะแนน  จึงมีปญหาตองวินิจฉัยกอนวา  ขณะที่สภานิติบัญญัติ

แหงชาติออกเสียงลงคะแนน  ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี ้ องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  

หรือไม 

 สาระสำคัญของบทบัญญัติ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  คือ  กำหนดจำนวนของสมาชิกสภาที่มี

จำนวนมากเพียงพอที่จะมารวมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในรูปของมติที่ประชุมในการ

พิจารณารางกฎหมายและปฏิบัติหนาทีอ่ื ่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทยทั้งในอดีตและปจจุบันลวนมีบทบัญญัติวาดวยองคประชุมของสภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภา  การที ่รัฐธรรมนูญกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่

ประกอบกันเปนองคประชุมไวดวย  ก็เพื่อใหการประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ของทั้งสองสภาเปนไปดวย

ความรอบคอบ มีมุมมองที่หลากหลาย และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง  

โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในสวนที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั้น  

กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลว  ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศ จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในการพิจารณาทุกวาระ  และเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดองคประชุม   

ไวไมนอยกวากึ ่งหนึ ่งของจำนวนสมาชิกทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของแตละสภา  ยอมมีความหมายวา  

การประชุมสภาผู แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาที ่มีจำนวนสมาชิกเขารวมประชุมไมครบ

องคประชุม จะถือวาเปนการใชอำนาจนิติบัญญัติโดยองคกรสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมได  

และหากมีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบ

องคประชุม จะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบ 

ดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได 

 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติ

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

ทำหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการ

ประชุมรัฐสภาเปนครั ้งแรก  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้  

สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที ่ใชอำนาจนิติบัญญัติแทนสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา  

ตามมาตรา  ๒๙๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  การออกเสียงลง

คะแนนในที ่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ครบ

องคประชุม จึงจะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเชนกัน 

 คำชี้แจงของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ ่งสงมาเพิ่มเติม  สรุปไดวา  ในการดำเนินการ

ประชุมของสภาแตละครั้ง  เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของสภาก็ถือเปนองคประชุมและสามารถเริ่มการประชุมได  และถือจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อ 

มาประชุมเปนองคประชุมของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง  และการลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา

ใดเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่จะออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๐  ซึ่งถาผูที่มาประชุม

ไมประสงคจะออกเสียงลงคะแนนก็จะไมปรากฏชื่อผูนั้นในการลงคะแนนซึ่งเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิก  นั้น  

เห็นวา  การกำหนดเกี่ยวกับองคประชุมของสภานั้น  เปนบทบัญญัติที่กำหนดโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายอื่นใดและขอบังคับการประชุมสภาจะขัดหรือแยงไมได  ดังนั้น  การจะอางขอบังคับการประชุม

สภาหรือธรรมเนียมปฏิบัติใดเพื ่อมิใหตองเปนไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
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ยอมไมอาจกระทำได  สวนขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๑๘ 

วรรคสอง  ที่กำหนดวา “เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 

จึงจะเปนองคประชุม”  นั้น  เปนเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดประชุมวา  สามารถดำเนินการไดเมื่อ 

มีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติ  แตภายหลังเปดการประชุมแลว  ในขั ้นตอนของการลงมติ  ซึ ่งเปนผลมาจากการประชุม

ปรึกษาหารือและแสดงเจตนาออกมาในรูปของมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ องคประชุมจะตอง

เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง กลาวคือ  จะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 

กึ ่งหนึ ่งของจำนวนสมาชิกทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เพราะองคประชุมมิไดมี

ความหมายแตเพียงวา  เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบและเปดการประชุมแลว  หลังจากนั้นสมาชิก

จะอยู รวมประชุมหรือไมก็ได โดยไมตองคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในที ่ประชุมอีกตอไป  หากเปน 

เชนนั้นแลว  ผลก็จะเปนวา  หลังจากเปดประชุม  แมจะมีสมาชิกอยูประชุมเพียงไมกี่คนก็อาจลงมติ 

และมีเสียงขางมากได  ซึ่งมิใชเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  สวนการอางเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่จะ 

ไมออกเสียงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๐  นั้น  เปนคนละเรื่องกับองคประชุมที่ตองประกอบดวย

จำนวนสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสภา  และแมสมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะออกเสียงเห็นดวย  ไมเห็นดวย  

งดออกเสียง  หรือไมลงคะแนน  แตสมาชิกที่ไมประสงคออกเสียงตองอยูในที่ประชุมเพื่อแสดงเจตนา 

ใหปรากฏความเห็นของตนในที่ประชุม   

 เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ วา  ในวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๑.๑๔  นาฬิกา อันเปนเวลาที่สภานิติบัญญัติ

แหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้วา  ในการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งมีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๖๔  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๑  คน  จึงไม

ครบองคประชุม  และไมอาจถือเปนมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติได และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติใน

วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  

วรรคหนึ่งแลว  การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเปนการลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

มีผลใหกระบวนการในการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่หนึ่งขั ้น 

รับหลักการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และไมสามารถนำไปสูการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญในวาระที่สองและวาระที่สามตอไปได  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไมมีอำนาจที่จะพิจารณา

ในวาระที่สองและวาระที่สาม  ดังนั้น  การตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ

เงินแผนดิน พ.ศ.  ....  จึงไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  และกรณีไมจำตอง

วินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ....  มีขอความขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือไม  เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป 
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๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  

พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  สงคำโตแยงของจำเลยที่โตแยงกรณี

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตามประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  ลงวันที่  ๓๐  

กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และกรณีการขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ออกไปถึงวันที ่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  ลงวันที่  ๓๐  

กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม  

 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เปนโจทก  ไดยื ่นฟอง  

พันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  จำเลยที ่  ๑  กับพวกรวม  ๔๗  คน  เปนจำเลยตอศาลฎีกาแผนก 

คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๑  เปนคดีหมายเลขดำที่  อม. 

๑/๒๕๕๑  ในฐานความผิดเปนเจาพนักงาน  พนักงานและผู สนับสนุน เจาพนักงานและพนักงาน  

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติและ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  เปนเจาพนักงานและพนักงานผูสนับสนุนเจาพนักงานมีหนาที่ซื ้อ          

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข ฉบับที ่ ๓๐ เรื ่อง การตรวจสอบการกระทำที ่ก่อให เกิด 

ความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และพระราช

บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ 

ก่อใหเกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙             

พ.ศ. ๒๕๕๐ ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

๒๕๕๐ หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
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ทำ  จัดการ  หรือรักษาทรัพยใด  เบียดบังทรัพยนัน้เปนของตน  หรือของผูอื่นโดยทุจริต  เปนพนักงาน

และผูสนับสนุนเจาพนักงาน  และพนักงานมีหนาที่จายทรัพย  จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพื่อ

ประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น  เปนเจาพนักงานและสนับสนุนเจาพนักงานมีหนาที่  หรือแสดงวาตน

มีหนาที่เรียกเก็บ  หรือตรวจสอบภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือเงินอื่นใด  โดยทุจริต  เรียกเก็บ  หรือ 

ละเวนไมเรียกเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  หรือเงินนั้น  หรือกระทำการหรือไมกระทำการอยางใด  ๆ  

เพื ่อใหผู มีหนาที ่เสียภาษีอากร  หรือคาธรรมเนียมนั้น  มิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย  

เปนพนักงานและผูสนับสนุนพนักงานมีหนาที่ซื ้อ  ทำ  จัดการ  หรือรักษาทรัพยใด  ใชอำนาจหนาที่ 

โดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกองคกร  บริษัทจำกัด  หางหุนสวนนิติบุคคลหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ              

อยางอื่น  เปนเจาพนักงานและพนักงาน  และผูสนับสนุนเจาพนักงานและพนักงานมีหนาที่จัดการ  

หรือดูแลกิจการใด  เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดอาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบับที่  ๓๐  

ขอ  ๑๐  แตงตั้งอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการไตสวนโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย  

๓  ตัว  และ  ๒  ตัว  (หวยบนดิน)  ของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติ 

ใหดำเนินการตามโครงการดังกลาว  และสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดดำเนินการตามมติของ 

คณะรัฐมนตรีไปแลว  ตอมาคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวาการกระทำดังกลาวเปนความผิดตอ

ตำแหนงหนาที่ราชการกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐและเปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตตามขอ  ๙  

โดยสงสำนวนใหอัยการสูงสุดดำเนินการตอไปตามมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และตามมาตรา  ๑๐  แหง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพือ่ใหอัยการสูงสุดฟองคดีตอศาล  อัยการสูงสุดไดแจงขอไมสมบูรณตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ฯ  มาตรา  

๑๐  วรรคสอง  มายังคณะกรรมการตรวจสอบ  พรอมทั้งตั ้งคณะทำงานรวมกันฝายละ  ๕  คน  

คณะทำงานรวมไดประชุมรวมกันและมีความเห็นไมตรงกันตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  และไมอาจหา

ขอยุติไดตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีคำสั่งตั ้งอนุกรรมการตรวจสอบ

สำนวนโดยอาศยัอำนาจตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบบัท่ี  ๓๐  ขอ  ๑๐  คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบสำนวนมีความเห็นวา  มีหลักฐานพอฟองตามขอกลาวหาที่ปรากฏในสำนวน  คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีมติใหขอสำนวนคืนจากอัยการสูงสุดตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แหง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ฯ  เพื่อฟองคดีตอไป

ตามหนาที่  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติวา  ขอกลาวหาดังกลาวมีมูล ความผิดตามมาตรา  ๙  (๑)  

และ  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง

ทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงไดยื่นฟองจำเลยที่  ๑  และพวก รวม  ๔๗  คน  ตอศาลฎีกาแผนก    

คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง     
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 จากการรวบรวมพยานหลักฐานเรื ่องโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย  ๓  ตัว  และ             

๒  ตัว  (หวยบนดิน)  ของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ทำใหกระทรวงการคลังไดรับความเสียหาย  

เปนเงิน  ๒๔,๙๙๘,๔๒๖,๐๖๘.๕๖  บาท  กระทรวงมหาดไทยไดรับความเสียหายเปนเงิน 

๑๒,๗๙๒,๑๕๒,๕๘๑.๕๐ บาท จำเลยที่  ๓๑  ถึงที่ ๔๗  ไดยื่นคำรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ปรากฏตามคำรองลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๑  โตแยงวา 

  (๑) โจทกไมมีอำนาจตรวจสอบและฟองคดีนี้ 

  (๒)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่องการตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  หรือ  คตส. นั้น  

ไดจัดทำโดยอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  และครอบอำนาจทั ้งหลายขององคกรตาง  ๆ  

มีอำนาจยื่นคำรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองในกรณีที่อัยการสูงสุด 

มีความเห็นตางจากมติของ  คตส.  เปนการใหอำนาจ  คตส.  อยางเด็ดขาดปราศจากการถวงดุลย 

  (๓)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  และ  คตส.  เปนการจัดทำขึ้น  หรือตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเฉพาะการดำเนินงาน

หรือโครงการที่ไดรับอนุมัติ  หรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีเฉพาะคณะที่พน

จากตำแหนงโดยผลของการปฏิรูปการปกครอง  ฯ  เทานั้น  ไมใชบังคับแกกรณีหรือบุคคลทั่ว  ๆ  ไป  

และ  คตส.  ปฏิบัติหนาที่ไดในเวลาที่กำหนดเทานั้น  กรณีจึงเปนการออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิและ

เสรีภาพที่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปนการออกกฎหมายที่ใหมี

ผลใชบังคับเปนการเฉพาะ  ไมใชเปนการทั่วไป  โดยมุงหมายใหใชบังคับเฉพาะแกกรณี  และเฉพาะแก

บุคคลเพื่อคณะบุคคลดังกลาวขางตนเทานั้น  จึงขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๖  

  (๔)  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข  ฉบับที ่  ๓๐  แตงตั ้งโจทกขึ ้นโดยใหมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที ่เปนเวลา ๑  ป  

นับตั้งแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  คือวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เพื่อตออายุการ

ปฏิบัติหนาที่ใหโจทกปฏิบัติหนาที่ไดถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  

๒๕๕๐  ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหมีองคกรตรวจสอบการใชอำนาจรัฐไวเปนการเฉพาะแลว  การที่รัฐจัดตั้งหรือ

ตออายุองคกรตรวจสอบใดขึ ้นมา  จะตองอยู ภายใตบังคับหรือตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙  ซึ ่งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  

ตองถือวาโจทกสิ้นสภาพไปในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดตราพระราช

บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ตออายุไปอีกเกาเดือน  ถือเปนการจัดตั้ง



รายงานประจำป ๒
๕๕๑ 

146

ศาลรัฐธรรมนูญ 

องคกรใหมใหทำหนาที ่ตรวจสอบ  ซึ ่งมิใชองคกรตรวจสอบตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญและมี 

จุดมุงหมายที่จะดำเนินการตรวจสอบจำเลยที่  ๑  กับพวก  เปนการเฉพาะเจาะจง  ถือเปนการเลือก

ปฏิบัติ  เปนการใชกฎหมายที่ไมเสมอภาคและไมเทาเทียมกัน  เพราะไมไดมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  

ขัดตอหลักนิติรัฐ  ขัดหลักสิทธิมนุษยชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที ่  ๓๐  ไมไดระบุ

บทบัญญัติที่ใหอำนาจในการตรากฎหมายไวตามที่มาตรา  ๒๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติไว  ดังนั้น  องคกร คตส. เดิม  ที่ตั ้งขึ ้นมาใหมีอายุเกาเดือนจึงไมชอบ 

ดวยกฎหมาย  การจัดตั้งองคกรนี้ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖   

  (๕) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  ฉบับที ่  ๓๐  กำหนดใหโจทกมีอำนาจตรวจสอบตามขอ  ๕  โดยขอ  ๕  (๑) นัน้  

เปนการดำเนินงานหรือโครงการที ่ไดรับอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรี  ชุดที่  ๕๕  แตปรากฏวาโครงการออกสลากการกุศลเลขทาย  ๒  ตัว  และ  ๓  ตัวนั้น  

เปนโครงการที่ไดรับอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีชุดที่  ๕๔  แตคณะรัฐมนตรีที่พนจากตำแหนงตามประกาศ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  คือ  

คณะรัฐมนตรีชุดที ่  ๕๕  การดำเนินงานตามโครงการออกสลากการกุศลเลขทาย  ๒  ตัว  และ                

๓  ตัวนั้น  คณะรัฐมนตรีชุดที่  ๕๕  ไมมีสวนในการใหความเห็นชอบหรือใหการอนุมัติ  ดังนั้น  โจทก 

จึงไมมีอำนาจในการตรวจสอบโครงการออกสลาก  ฯ  แตประการใด 

  (๖) พิจารณาอำนาจหนาที ่ของโจทกตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ขอ  ๕  (๒) – (๔)  แลวเห็นวา  ไมอยูในขายที่จะ

ตรวจสอบได   

  (๗) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  ขอ  ๙  นั ้น  เห็นไดวา  กรณี  “อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตางจาก 

ความเห็นของโจทก”  นั ้น  อัยการสูงสุดจะตองเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงในสำนวนซึ ่งตองเปน

ขอเท็จจริงที่ยุติแลว  และเมื่ออัยการสูงสุดไดตรวจสอบขอเท็จจริงในสำนวนแลวอัยการสูงสุดมีความเห็น

วา  จำเลยทั้งหมดหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งไมไดกระทำความผิดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ  ฯ  

กลาวหา  และมีคำสั่งไมฟองจำเลยทั้งหมดหรือจำเลยคนใดคนหนึ่ง  จึงจะถือวาเปนความเห็นที่แตกตาง

ตามที่ระบุไวในขอ  ๙  การที่อัยการสูงสุดมีความเห็นวาขอเท็จจริงยังไมชัดเจน  ขอใหโจทกดำเนินการ

สอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมนั้นแสดงวาอัยการสูงสุดยังไมไดมีความเห็นวา  จำเลยทุกคนกระทำความผิด 

ตามที่โจทกกลาวหา  โจทกจึงยังไมมีอำนาจทำความเห็นยืนยันความเห็นเดิม  และไมมีอำนาจฟองคดี

จำเลยทุกคนเปนคดีนี้ และไมมีอำนาจนำมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันการปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาใชบังคับในการดำเนินคดีกับจำเลยทุกคน 
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 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองไดพิจารณาคำฟอง  คำรองขอแกไข

เพิ่มเติมคำฟองครั้งที่  ๑  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  และคำรองของจำเลยที่  ๓๑  ถึงจำเลยที่  ๔๗  

ลงวันที ่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๑  แลวเห็นวา  คำรองของจำเลยที่  ๓๑  ถึงที ่  ๔๗  เปนการโตแยงวา  

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ฉบับที่๓๐  เรื ่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอ 

ใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตองดวย

บทบัญญัติมาตรา  ๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และยังไมมี 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินั ้น  ถาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัด    

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บทบัญญัตินัน้ก็เปนอันใชบังคับ

มิได  โจทกไมมีอำนาจตรวจสอบและไมมีอำนาจฟอง  เปนกรณีที่ศาลตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย

นั ้นบังคับแกคดี  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดำรงตำแหนงทางการเมืองจึงสงความเห็นมาเพื ่อ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะเปนตุลาการประจำคดี 

ตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕  และมี

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๑  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในประเด็นตามคำรองที่วา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ  และ 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมแลว  

เห็นวา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป 

การปกครอง  ฯ  ทั้งสองฉบับดังกลาวมีสถานะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กรณีตามคำรองมีปญหาวา  

บทบัญญัติแหงกฎหมายทั้งสองฉบับขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  และยังไมมีคำวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที ่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินั ้น  ทั ้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง

ทางการเมืองจะตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดีในขั้นตอนที่จะมีคำสั่งประทับฟอง  

อันจะทำใหผูถูกฟองตกเปนจำเลยในคดีอาญาและมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองอีกดวย  

มีเหตุที่จะตองสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  จึงมีคำสั่ง

ใหรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  และขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๕  และขอ  ๒๗   
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 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำรอง  เอกสารประกอบคำรอง   คำรองคัดคาน และคำรองโตแยงแลว  

เห็นวา  คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดแลว 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามคำรอง  เห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ทั้งสองฉบับที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม  นั้น  เปนกฎหมายวา

ดวยการจัดตั้งองคกรเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐและวาดวยการ

ขยายระยะเวลาการทำหนาที่ขององคกรดังกลาว  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ใหทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ประกอบกับเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 

ของกระบวนการยุติธรรมทีต่องดำเนินตอไปภายหลังทีศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว  เห็นควรพิจารณา

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งสองฉบับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ทุกบทมาตรา  จึงกำหนดประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้ 

 ประเด็นที่หนึ่ง  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  

กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

หรือไม 

 ประเด็นที ่สอง  พระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอให

เกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ขยายระยะเวลา

ดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ  (คตส.)  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ หรือไม      

 

คำวินิจฉัย 
 ประเด็นที่ ๑ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข  ฉบับที่ ๓๐  เรื ่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  คำปรารภในพระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งหัวหนา

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ประกาศ                

ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  สรุปความวา  การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  

อันมีพันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี  ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงแบงฝายสลาย 
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ความรูสึกรูรักสามัคคีของคนในชาติ...  ประชาชนสวนใหญเคลือบแคลงสงสัยวาการบริหารราชการ

แผนดินสอไปในทางทุจริต  ประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง  หนวยงานอิสระถูกการเมืองครอบงำ  ทำให

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ 

 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาประเทศไทยถูกคุกคามและบอนทำลายใหเสื่อมโทรมดวยปญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐมาโดยตลอด 

เปนตนเหตุสำคัญของปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำของประชาชนสวนใหญ ทั้งยัง

ขัดขวางและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ปญหาดังกลาวนี้ไมสามารถแกไขไดดวย

ระบบงานยุติธรรมปกติที่ออกแบบมาสำหรับอาชญากรรมสามัญทั่วไปได โดยเฉพาะในขั้นตอนสืบสวน 

สอบสวน กอนการพิจารณาคดีของฝายตุลาการ ซึ่งเจาหนาที่สวนใหญยังไมมีอิสระและอำนาจเพียงพอ

ที่จะตรวจสอบหรือดำเนินคดีตอผูมีฐานะและอำนาจระดับสูงเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สภาพปญหาดังกลาวทวีความรุนแรงยิ ่งขึ ้นเรื ่อย ๆ จนถึงขนาดที่อาจกระทบตอความมั่นคง 

และความอยูรอดของประเทศ นับวาเปนปญหาเฉพาะสำหรับประเทศไทยทีจ่ำเปนตองมีมาตรการ 

ที่เหมาะสมเปนพิเศษขึ้นเพือ่แกไข ซึ่งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย 

แกรัฐ ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็เปนมาตรการหนึ่งที ่จำเปนตองมี ทั ้งนี ้เพื ่อให

กระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถทำหนาที่ไดตามวัตถุประสงคในการตรวจสอบและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของประเทศไดจริง 

 เมื ่อพิจารณาสาระสำคัญของประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  แลวเห็นวา  ประกาศ 

คณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  เปนกฎหมายที่จัดตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ  (คตส.)  เพื ่อทำหนาที ่ 

ตรวจสอบการกระทำที ่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ซึ ่งเปนการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ  เปน 

การแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน  ตลอดจนองคกรหรือหนวยงานอื่นที่มีอำนาจในการตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐ  โดยให  คตส.  มีอำนาจหนาที่ตามที่ระบุไวในขอ  ๕  ถึงขอ  ๘  ของประกาศคณะปฏิรูป 

การปกครอง  ฯ  ดังกลาว  ให  คตส.  ใชอำนาจตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และ 

ประมวลรัษฎากรในสวนของกรมสรรพากรเฉพาะที่เกี ่ยวกับการยึด  อายัด  และการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน  ซึ ่งเปนอำนาจการตรวจสอบ  ไตสวน  สอบสวน  รวบรวมพยานหลักฐาน  ตลอดจนยึด 

หรืออายัดทรัพยสินเปนการชั่วคราว  มิไดมีอำนาจในการวินิจฉัยหรือชี้ขาดตัดสินคดีอันเปนอำนาจ 

ทางตุลาการแตอยางใด 

 เห็นไดวา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบับดังกลาวมุงเนนที่การตรวจสอบการกระทำ 

ความผิดตอตำแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่หรือร่ำรวยผิดปกติ  ซึ่งเปนขั้นตอนกอนการฟองคดีเทานั้น 

มิไดมีเนื้อหาสวนใดกาวกายหรือแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  ผูที่ถูกตรวจสอบและ
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ดำเนินคดีตามกฎหมายฉบับนี้ยังคงมีสิทธิตอสูคดีในชั้นศาลไดอยางเต็มที่ ทั้งในการตรวจสอบการใช

อำนาจหรือการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคคลตามประกาศนี้ จะกระทำไดในกรณีทีม่ีเหตุอันควรสงสัย

เทานั ้น กระบวนการตรวจสอบในชั ้นกอนฟองตามประกาศดังกลาวจึงมิไดฝาฝนหรือขัดแยงตอ 

หลักนิติธรรม หรือสิทธิมนุษยชนแตประการใด  

 สำหรับปญหาวา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป

และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง  หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงหรือไม  นั้น  

เห็นวา  ในการทำหนาที่ของ  คตส.  บุคคลที่จะไดรับผลกระทบในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐยอม

ไดแก  ผู ที ่เกี ่ยวของกับการใชอำนาจรัฐ  คือ  ผู ดำรงตำแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที ่ของรัฐอื่น  ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี ่ยวของที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทำการ          

ที ่ไมชอบดวยกฎหมายหรือกระทำการที ่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  หรือกระทำการที ่กอใหเกิด 

ความเสียหายแกรัฐ  บุคคลใดที่เขาเกณฑดังกลาวยอมเขาขายที่ถูกตรวจสอบได  ดังนั ้น  ประกาศ 

คณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบับดังกลาวจึงเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  และมิได

มุงหมายใหใชบังคับ แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่ง เปนการเจาะจง 

 สำหรับปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบับดังกลาว

เห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖  ไดบัญญัติ

รับรองใหประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับไดโดยชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญไวช้ันหนึ่งแลว  

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๙ 

บัญญัติใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกชั้นหนึ่งดวย ทั้งนี้

เพื ่อใหระบบตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ดังกลาว

ดำเนินไปไดอยางตอเนื่องในชวงเปลี่ยนระบบบริหารราชการแผนดิน  โดยไมขาดตอน  ในทำนองเดียว

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  

ที ่บัญญัติวา  “ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ทำหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

นีจ้นกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา  ๑๒๗”  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติ

เกี่ยวกับความตอเนื ่องของการทำหนาที ่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ใหทำหนาที่ตอไปจนกวา

จะมีองคกรฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

 ดังนั้น  จึงวินิจฉัยวา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่ ๓๐  เรื ่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ               

ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มิไดมีบทบัญญัติใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง               

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมวาจะเปนบทมาตราใด 



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 ๒
๕๕

๑ 

151

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ประเด็นที ่สอง  พระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอให

เกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ขยายระยะเวลา

ดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ  (คตส.)  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ หรือไม     

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการ

ปกครอง  ฯ  ดังกลาวเปนกฎหมายที่มิไดเปนการจัดตั้งองคกรตรวจสอบอื่นใดขึ้นใหม   เปนเพียงแตการ

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  (คตส.)  ออกไปอีกระยะหนึ่งตาม 

ความจำเปน  เพื่อให  คตส.  สามารถทำหนาที่ที่คางอยูใหเสร็จสิ้นไปไดตามวัตถุประสงคของกฎหมาย

และรัฐธรรมนูญ  โดยบัญญัติให  คตส.  ดำเนินการตอไปไดเฉพาะ “การตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องที่

ดำเนินการอยูแลว  (และ)  ยังไมแลวเสร็จ” เทานั้น จะรับเรื ่องใหมอื ่นใดมาตรวจสอบหรือสอบสวน    

เพิม่ขึน้อกีมไิด  ทัง้ระยะเวลาในการดำเนนิการของ  คตส. ทีข่ยายใหกจ็ำกดัระหวางวนัที ่๑ ตลุาคม  ๒๕๕๐  

ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนระยะเวลาเพียงเกาเดือนเทานั้น  อันเปนระยะเวลาที่มิไดเนิ่นนาน

จนเกินสมควรแกกรณีแตอยางใด การตราพระราชบัญญัตินีเ้ปนที่ประจักษชัดแกสุจริตชนทัว่ไปวามิไดมี

เจตนาซอนเรนไปในทางมิชอบหรือเพื่อกลั่นแกลงบุคคลใด เปนการใชอำนาจนิติบัญญัติที่อยูในกรอบ

แหงความจำเปนและพอเหมาะพอควรแกกรณี ทั้งมิไดมีผลกระทบตอการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

แตประการใด พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไมมีสวนใดที่ไปขัดหรือแยงตอหลักนิติธรรมหรือกระทบตอสิทธิ

มนุษยชนจนกลาวไดวาขัดหรือแยงตอบทมาตราใดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  นอกจากนี้มีมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช

บังคับอยูในขณะที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ยังไดบัญญัติรับรองไวในบทเฉพาะกาลอีกชั้นหนึ่ง

ดวยวา “บรรดาการใดๆที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไม

วากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  ใหถือวาการนั้นและการกระทำนั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้” 

 เมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ฉบับที่  ๓๐  เรื ่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่ ๓๐  กันยายน 

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว) 

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๓๖  วาชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว  การตราพระราช

บัญญัติที่เปนปญหาในคดีนี้จึงเปนเพียงการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว  แมพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ฉบับนี้ไดประกาศใชบังคับภายหลังวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ก็ตองไดรับการรับรองตามบทเฉพาะกาล

มาตรา  ๓๐๙  ของรัฐธรรมนูญนี้วาเปนการกระทำที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญเชนกัน 
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  ขออางที ่วาพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง  ฯ  ไมไดระบุ

บทบัญญัติที่ใหอำนาจในการตรากฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  บัญญัติไวนั้น  เห็นวาตาม 

หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมายตามมาตรา  ๒๑๑  

ที่บัญญัติใหศาลที่พิจารณาคดี  เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา  บทบัญญัติแหง

กฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  โดยไมอาจหยิบยกประเด็น 

ความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ไดอีก 

 ดังนั้น  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอ 

ใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ขยายระยะ

เวลาดำเนินการของ  คตส.  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๑  มิไดมีบทบัญญัติใดขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตราใดเลย   

 สวนคำโตแยงอื ่น  เมื ่อวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายทั ้งสองฉบับไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแลว  ไมจำตองวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย

แกรัฐ  ลงวันที ่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประกาศ 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  

การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ขยายระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ  (คตส.)  ออกไปถึงวันที่  ๓๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๑  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา  รวม  ๗๗  คน  และประธานสภาผูแทนราษฎร

สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จำนวน  ๑๕๑  คน  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคหก  ประกอบมาตรา  ๑๕๔  (๑)  เกี่ยวกับคำแถลงการณรวม  

ไทย – กัมพูชา  ฉบับลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ 

ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  หรือไม  รวม ๒  คำรอง 

 คำรองที่หนึ่ง  ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา  มีขอเท็จจริงสรุปไดวา  เนื้อหา

ของคำแถลงการณรวมไทย-กัมพูชา  ฉบับลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เขาลักษณะเปนหนังสือ

สัญญา  หรือมีลักษณะเปนสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา  ลงวันที่  

๒๓  พฤษภาคม  ค.ศ.  ๑๙๖๙  และมีผลเปนการยกเลิกขอสงวนในการติดตามเอาปราสาทพระวิหาร

กลับคืนมาและมีผลเปนการยอมรับวาปราสาทพระวิหารเปนของประเทศกัมพูชา  กรณีจึงตองถือวา  

ขอตกลงตามคำแถลงการณรวมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยอยางชัดเจน  นอกจากนี้การที่

รัฐบาลไทยสนับสนุนใหประเทศกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงประเทศเดียวตามที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศไปลงนามนั้น  การขึ ้นทะเบียนตัวเขาพระวิหารไมไดขึ ้นทะเบียน

เฉพาะตัวปราสาท  แตจะตองมีการประกาศเขตพื้นที ่อนุรักษรอบตัวโบราณสถาน  ซึ ่งเปนพื ้นที ่ใน 

เขตไทย  การจะอนุญาตใหกอสราง  หรือหามกอสราง  หรือการควบคุมใด  ๆ  ก็เปนอำนาจอธิปไตย 

ของไทย  หากยินยอมใหกัมพูชาดำเนินการฝายเดียวก็เทากับวาไทยทำ  “ความตกลง”  ยอมสูญเสีย

อำนาจอธิปไตยเหนือแผนดินไทยดวย  ดังนั้น  แมวาขอตกลงดังกลาวจะใชคำวา  “คำแถลงการณรวม”  

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใชคำวา  “หนังสือสัญญา”  ก็ตาม  ก็มีสถานะเปน  “หนังสือสัญญา”  ตามมาตรา  ๑๙๐  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ทุกประการ 

ประธานวุฒิสภา  และประธานสภาผูแทนราษฎร  ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา

และสมาชิกสภาผู แทนราษฎร  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี ้ขาดเกี ่ยวกับ

คำแถลงการณร่วมไทย – กัมพูชา  ฉบับลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปน 

หนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๙๐  หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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 เมื่อคำแถลงการณรวม  ไทย-กัมพูชา  ดังกลาวขางตนเปน  “หนังสือสัญญา”  ตามนัยของมาตรา  

๑๙๐  วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  การไปลงนามของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหาไดดำเนินการใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๙๐  

การดำเนินการของกระทรวงการตางประเทศโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  (นายนพดล  

ปทมะ)  และมติคณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  

๒๕๕๑  จึงมีปญหาวา  คำแถลงการณรวมระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  เพื่อขึ้นทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก  เปนหนังสือสัญญาที ่มีผลเปลี ่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยแหงรัฐ  

หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่อาณาเขตประเทศไทย  ตามมาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  และไมไดดำเนินการให

ชอบดวยกระบวนการรัฐธรรมนูญ  ซึ่งตองนำเสนอตอรัฐสภา  ตามมาตรา  ๑๙๐  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กลาวคือ  มิไดขอความเห็นชอบจากรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  

มิไดใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือ

สัญญานี ้  การลงนามในคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา  ดังกลาวจึงเปนการกระทำที ่ขัดตอ

รัฐธรรมนูญ 

 คำรองที่สอง  ประธานสภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  มีขอเท็จจริง

สรุปไดวา  เอกสาร  Joint Communiqu”  หรือคำแถลงการณรวม  มีลักษณะเปนหนังสือสัญญา  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  เนื่องจากเนื้อหาขอตกลงในเอกสาร 

ดังกลาวรวมทั้งการแสดงออกของนายนพดล  ปทมะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมีผล

ทำใหเปนการเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรอือาจมผีลใหถกูยกขึน้เปนขออางทีท่ำใหเกดิการเปลีย่นแปลง 

อาณาเขตไทยได  นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการกำหนดเสนแนวเขตบริเวณประสาทพระวิหาร  

เมื่อเดือนกรกฎาคม  ๒๕๐๕  ก็ไมปรากฏวามีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใดของประเทศไทยมีมติเกี่ยวกับ

พื้นที่เขตรอบของปราสาทพระวิหาร  ณ  บริเวณ  N.  ๑  ในแผนที่แนบทายอีกเลย  การที่นายนพดล ฯ  

อางวารัฐบาลไทย  ยกพื้นที่  N.  ๑  ใหกัมพูชาแลวจึงไมถูกตอง  นอกจากนี้ในเอกสารคำแถลงการณ

รวมยังมีขอตกลงเกีย่วกับการรวมกันบริหารจัดการพืน้ที่รอบปราสาทดานทิศเหนือและทิศตะวันตก  

ซึ่งระบุโดยเครือ่งหมาย  N.  ๓  ระหวางไทยกับกัมพูชา  หรือผูทีไ่ดรับอนุญาตจากรัฐบาลของแตละ

ประเทศ  ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในอาณาเขตไทย  จึงเทากับเปนขอตกลงที่ใหกัมพูชามีอำนาจบริหาร

จัดการบนพื้นที่แผนดินไทย  ภายใตการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียวของกัมพูชา  อันเปน

อำนาจปกครองของรัฐบาลไทยและเปนอำนาจอธิปไตยของประเทศไทย  นอกจากนั้น  ไทยกับกัมพูชา

ไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อพัฒนาพืน้ที่บริเวณปราสาทพระวิหาร  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งอาจมีผล

ผูกพันดานการคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญอีกดวย  ที่สำคัญจะมีผล 

กระทบตอสังคมของประเทศอยางมากดวย         
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 ดวยเหตุนี้เนื้อความของคำแถลงการณรวม  ฉบับลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งลงนาม  

โดยนายนพดล  ปทมะ  รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ  ในฐานะตวัแทนของราชอาณาจกัรไทย  

กับตัวแทนของราชอาณาจักรกัมพูชา  จึงเปนพันธกรณีระหวางตัวแทนของทั ้งสองประเทศ           

เอกสารดังกลาว  จึงมีลักษณะเปนหนังสือสัญญาตามความหมายของมาตรา  ๑๙๐  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มิใชเปนเพียงแถลงการณตามที่นายนพดล ฯ  กลาวอาง 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงเห็นวาคำแถลงการณรวมเปนหนังสือสัญญา  ตามมาตรา  ๑๙๐  

วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐และการกระทำของ 

คณะรัฐมนตรีและนายนพดล  ปทมะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  ที่ไดดำเนินการเกี่ยวกับ 

ขอตกลงและเงื ่อนไขในเอกสาร  รวมทั้งการลงนามในคำแถลงการณรวมดังกลาวของนายนพดล ฯ  

เปนการกระทำที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของมาตรา  ๑๙๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

 เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา  ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูที่เกี่ยวของกับคำรองทั้งสองมาชี้แจงและ

ใหถอยคำพรอมเอกสารประกอบไดแก  นายนพดล  ปทมะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  

และนายกฤต  ไกรจิตติ  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการตางประเทศ 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองที่หนึ่งของประธานวุฒิสภาที่มีสมาชิกวุฒิสภารวมกันเสนอความเห็น

ตอประธานวุฒิสภา  มีจำนวน  ๗๗  คน  และคำรองที่สองของประธานสภาผูแทนราษฎรที่มีสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรรวมกันเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร  มีจำนวน  ๑๕๑  คน  แลว  

เห็นวา  จำนวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รวมกันเสนอความเห็นในแตละคำรอง 

มีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  จึงเปนไปตาม

หลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคหก  ประกอบมาตรา  ๑๕๔  (๑)  จึงมีคำสั่ง

ใหรับคำรองทั้งสองไววินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  และขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๕  และขอ  ๒๗  และเนื่องจากคำรอง 

ทั้งสองคำรองดังกลาวเปนเรื่องที่มีประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยอยางเดียวกัน  จึงใหรวมการพิจารณา

เขาดวยกัน 
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นที่ตองวินิจฉัยชี้ขาด  ๒  ประเด็น  และพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้ 

 ประเด็นที่หนึ่ง  คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา  หรือ  Joint  Communiqu”  ฉบับลงวันที่  ๑๘  

มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๑๙๐  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คำวา “หนังสือสัญญา”  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  

หมายถึง  ความตกลงระหวางประเทศทุกประเภทที่จัดทำขึ้นระหวางประเทศไทยกับตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร  และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง

ประเทศ  ไมวาจะถูกบันทึกไวในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน  และไมวาจะเรียกชื่อวา

อยางไร  อันเปนความหมายที่ตรงกันกับคำวา “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย

สนธิสัญญา  ค.ศ.  ๑๙๖๙  และตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยใหความหมายไวแลวใน  คำวินิจฉัยที่  

๑๑/๒๕๔๒  และคำวินิจฉัยที่  ๓๓/๒๕๔๓ 

 คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา  ฉบับลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  ประกอบดวยการกระทำ

ระหวางรัฐตอรัฐ  เปนลายลักษณอักษร  โดยผูมีอำนาจทำหนังสือสัญญาของทั้งสองประเทศ  ซึ่งปกติ

คำแถลงการณรวมที ่ไมประสงคจะใหมีผลทางกฎหมายนั้นไมมีความจำเปนตองลงนาม  แตใน

คำแถลงการณรวมนี ้ฝายไทยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผู ลงนาม  นอกจากนี ้  

คำแถลงการณรวมดังกลาวยังมุงใหเกิดผลทางกฎหมาย  โดยพิจารณาจากพันธกรณีที่ทั้งสองฝายจะ 

จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่รวมกัน  คำแถลงการณรวมนี้จึงเขาองคประกอบของลักษณะความตกลง

ระหวางประเทศ  โดยทั้งสองฝายตางสงวนสิทธิซึ ่งกันและกัน  เมื ่อคำแถลงการณรวมดังกลาวมิได

กำหนดใหอยูภายใตกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง  จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวาง

ประเทศ 

 เมื่อคำแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือบันทึกขอตกลงอันเปนผลมาจากการประชุมรวมกัน

ระหวางผูที่มีอำนาจทำความตกลงระหวางประเทศผูกพันประเทศไทยและกัมพูชาได  โดยไดประชุม

ทำความตกลงกันในรูปแบบและลักษณะของการประชุมเพื่อทำความตกลงระหวางประเทศ  และผูมี

อำนาจทำการแทนประเทศทั้งสองก็ทำความตกลงกันได  ๖  ขอ  ดังที่บันทึกไวในคำแถลงการณรวมนั้น  

ดวยเหตุนี ้  คำแถลงการณรวมดังกลาวจึงเขาลักษณะเปน  “หนังสือสัญญา”  ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๙๐  แลว 

 ประเด็นที่สอง   หากคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา  หรือ  Joint  Communiqu”  ฉบับลงวันที่  

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๑๙๐  แลว  คำแถลงการณรวมดังกลาว  เปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบของ

รัฐสภา หรือไม 
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 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  บัญญัติวา “หนังสือ

สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย

หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ

เพื ่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา  หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ

ประเทศอยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพันดานการคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศอยาง

มีนัยสำคัญ  ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  ในการนี้  รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว”  ซึ่งรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  ไดบัญญัติถึงหนังสือ

สัญญารวม  ๕  ประเภทที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหมีการ

ลงนามในหนังสือสัญญานั้นใหมีผลผูกพันประเทศไทย  คือ 

  ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย 

  ๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี ่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ ่งประเทศไทยมีสิทธิ

อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

  ๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญานั้น 

  ๔) หนังสือสัญญาทีม่ีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง  

  ๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศ

อยางมีนัยสำคัญ   

  การที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  กำหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรี

จะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภานั้น  ก็เนื่องจากหนังสือสัญญานั้นเปนหนังสือสัญญาที่มีความ

สำคัญ  กอนที่หนังสือสัญญานั้นจะมีผลผูกพันกับประเทศหรือองคการระหวางประเทศที่เปนคูสัญญา

สมควรไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบทั้งโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารที่มีอำนาจหนาที่ในการ

ทำหนังสือสัญญาดังกลาว และโดยรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติและเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งเปน

เจาของอำนาจอธิปไตยดวย  ซึ่งเมื่อพิจารณาประเภทของหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  

วรรคสองแลว  เห็นวา  คำวา “หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง....” นั้น  ใชกับหนังสือสัญญารวม            

๒  ประเภท  คือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง

เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม

กฎหมายระหวางประเทศ  ซึ่งแมวาถอยคำที่ใชกับหนังสือสัญญาทั้งสองประเภทนี้  จะบัญญัติวาหาก

เปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง  อันดูเหมือนวาจะตองปรากฏชัดในขอบทหนังสือสัญญาวามีบท

เปลี่ยนแปลง อาณาเขตไทยหรือพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ  

จึงตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา  แตหากแปลความเชนวานั้น  ก็จะไมเกิดผลตามความมุงหมายของ

รัฐธรรมนูญที่มุงจะตรวจสอบควบคุมการทำหนังสือสัญญากอนที่ฝายบริหารจะไปลงนามใหมีผลผูกพัน
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ประเทศ  ซึ่งจะเกิดปญหาตามมาภายหลังได  จึงตองแปลความวาหากหนังสือสัญญาใดที่คณะรัฐมนตรี

จะไปดำเนินการทำกับประเทศอื่นหรือกับองคการระหวางประเทศ  มีลักษณะของหนังสือสัญญาที่

อาจมีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรืออาจมีผลเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตองนำหนังสือ

สัญญานั้นขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  และวรรคสาม 

 สวนหนังสือสัญญาที ่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื ่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญานั ้น  

มีความชัดเจนของถอยคำอยูแลว  แตสำหรับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง และหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา  การลงทุน  

หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ  นั้น  เปนเรื ่องที่ผู ทำหนังสือสัญญาจะตองใครครวญ 

ใหรอบคอบกอนที่จะดำเนินการทำหนังสือสัญญาดังกลาว  โดยตองพิจารณาวาหากกระทำไปแลว  

จะกอใหเกิดผลกระทบหรือมีผลผูกพันตามประเภทของหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  

วรรคสองบัญญัติไวหรือไม  แลวตัดสินใจวาจะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภากอนหรือไม 

 สวนเรื ่องอาณาเขตของประเทศนั้น  ถือเปนเรื ่องสำคัญอยางยิ ่ง  โดยเฉพาะในบริเวณที่ยังมี 

ขอขัดแยงกันอยูระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ  การดำเนินการและการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้

จึงตองกระทำอยางรอบคอบ  หากเปนกรณีที ่อาจเกิดการเปลี ่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศแลว  

ยอมจะตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  ดวย   

 สำหรับคำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา  ฉบับลงวันที ่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  นัน้  แมจะไมได

ปรากฏสาระสำคัญอยางชัดเจนวาเปนหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่อันเปนอาณาเขต 

ของประเทศไทยก็ตาม  แตเมื ่อพิจารณาขอบททั ้งหมดในคำแถลงการณรวมประกอบกับแผนที ่  

หรือแผนผังแนบทายซึ่งจัดทำขึ้นโดยประเทศกัมพูชาแตเพียงฝายเดียว  อันประกอบเปนสวนหนึ่งของ 

คำแถลงการณรวมแลว  จะเห็นไดอยางชัดเจนวาแผนที่ดังกลาวไดกลาวอางถึงพื้นที่   N.๑  N.๒  และ 

N.๓  โดยที่ไมไดมีการกำหนดเขตของพื้นที่ N.๑  N.๒  และ  N.๓  ใหชัดเจนวามีบริเวณครอบคลุม 

สวนใดของประเทศใดเปนจำนวนเทาใด  ซึ ่งเปนการสุ มเสี ่ยงตอผลกระทบในเรื ่องอาณาเขตของ    

ประเทศไทยอันเปนปญหาที่ละเอียดออนและอาจกอใหเกิดขอพิพาทระหวางประเทศตอไปภายหนา              

ไดประกอบ กับการที่ประเทศกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกนั้น  มีความเปนมา 

ทางประวัติศาสตรที่เปนประเด็นโตเถียงกันในเรื่องของเสนเขตแดนและขอบเขตที่ปราสาทตั้งอยู  ทั้งเปน

ประเด็นที่มีความเห็นแตกตางกันทั้งทางดานสังคมและการเมืองมาโดยตลอด  การที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศไดดำเนินการเจรจากับประเทศกัมพูชากอนที่จะไดมีการลงนามคำแถลงการณ

รวมดังกลาว  พึงเล็งเห็นไดวา  หากลงนามคำแถลงการณรวมไป  ก็อาจกอใหเกิดการแตกแยกกัน 

ทางดานความคิดเห็นของคนในสังคมทั้งสองประเทศ  อีกทั้งอาจกอใหเกิดวิกฤติแกความสัมพันธ

ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  อันมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมอยางกวางขวาง  
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คำแถลงการณรวมดังกลาวจึงเปนหนังสือสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทย  จึงเปน

หนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  กำหนดใหตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา   

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวา  คำแถลงการณรวมไทย – กัมพูชา  หรือ Joint  Communiqu”  

ฉบับลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนหนังสือสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ  

ทั้งยังมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมของประเทศอยางกวางขวางอีกดวย  ซึ่งตองไดรับความเห็น

ชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง   
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 นายกรฐัมนตร ี (นายสมคัร  สนุทรเวช)  ผูรอง อาศยัอำนาจตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๒)  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหา 

เกี่ยวกับกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  สรุปขอเท็จจริง 

ไดวา  

 ๑. รางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ. .... นี้ สำนักงานผูตรวจการแผนดิน   

ไดเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาพรอมกันกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

ผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ซึ่งรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ศาลรัฐธรรมนูญไดมี

คำวินิจฉัยที่  ๒/๒๕๕๑  วาเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผานกระบวนการตราขึ้นโดย

ไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว

เปนอันตกไป  ดังนั้น  รางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  อาจมีประเด็นปญหา

เกีย่วกับกระบวนการตราเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงไดตรวจสอบ

ถึงกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในขั้นตอนตาง ๆ  วาเปนไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

หรือไม  โดยใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา               

เกี่ยวกับผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 ๒. รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ ่ง  บัญญัติวา  “การประชุมสภาผู แทนราษฎรและ 

การประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ของแตละสภา  จึงจะเปนองคประชุม  ...” 

 ขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่  สว ๐๐๐๗/๑๘๗๑ ลงวันที่  ๖  

มีนาคม  ๒๕๕๑  ชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการ

แผนดิน  พ.ศ.  ....  ตามขอ  ๓  ปรากฏวา  ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนน

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการ

แผนดิน  พ.ศ.  ....  มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทีล่งชื่อมาประชุม  จำนวน  ๑๙๙  คน  จากจำนวน

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที ่มีอยูจริงในขณะนั้น  จำนวน  ๒๔๑  คน  แตในวันที่  ๗  ธันวาคม  

๒๕๕๐  เวลา  ๑๒.๒๕  นาฬิกา  อันเปนเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนรับหลักการ  

นายกรัฐมนตรีขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี ่ยวกับ               

กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.  .... 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเขาประชุมแสดงตน  ๕๐  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือไมถึง  ๑๒๑  คน  จึงไมครบองคประชุม  

และไมอาจถือเปนมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติได  และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้น 

รับหลักการ  เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง           

แลวการลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเปนการลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อาจมีผลให

กระบวนการในการตรารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

ซึ ่งมีลักษณะทำนองเดียวกันกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน   

พ.ศ.  ....  ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวตามคำวินิจฉัยที่  ๒/๒๕๕๑ 

 นอกจากนี้  การที่ผู ตรวจการแผนดินไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

ผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  และรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ซึ่งได

ปรับปรุงใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๒  ที่กำหนดใหคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ

แผนดิน  และกำหนดใหมีสำนักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  

การงบประมาณ  และการดำเนินการอื ่น  ทั ้งนี ้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และไดเสนอไปเพื ่อสภา

นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยที่  ๒/๒๕๕๑  วา  รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ  เปนผลใหตกไปนั้น  ก็อาจมีผลทำใหรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  

พ.ศ.  ....  ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันไมสามารถดำเนินการตอไปได 

 ๓. ผู รองจึงอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ ่ง  (๒)  ขอใหศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้   

  ขอ  ๑  รางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยชอบดวย

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม   

  ขอ  ๒  รางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  เปนอันตองตกไปตาม

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  หรือไม   
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๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไว

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  

(๒)  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  

และใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวในคราวประชุม  ครั้งที่  ๗๔/๒๕๕๐  วันศุกรที่  ๒๑  

ธันวาคม  ๒๕๕๐  ถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาที่รัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาว

แลว  การที่นายกรัฐมนตรีมีความเห็นกอนที่จะนำรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน   

พ.ศ.  ....  ขึ ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื ่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย  โดยเห็นวา  

รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีปญหาวาตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม  

และสงความเห็นมาเพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำรอง 

ไวพิจารณาวินิจฉัยได  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๒)   

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นการวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  

พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  และจะตองตกไปตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๕๔   วรรคสาม  หรือไม   

 ในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา  การออกเสียงลงคะแนนของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  องคประชุมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖    วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๒๙๓  หรือไม 

 พิจารณาแลวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  

วรรคหนึ ่ง  มีสาระสำคัญ  คือ  การกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาที่มีจำนวนมากเพียงพอที่จะมา 

รวมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในลักษณะของมติที่ประชุมในการพิจารณารางกฎหมายและ

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันเปนหลักการประชุมสภาที่ใชอยูในนานาประเทศ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตาง ๆ  ที ่ใชบังคับตลอดมา  ลวนแตมีบทบัญญัติวาดวย

องคประชุมของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา  ตามจำนวนที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ  จึงเปน

องคประชุม  การที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ที่ประกอบกันเปนองคประชุมไวก็เพื ่อใหการประชุมพิจารณาเรื ่องตางๆ ของสภาเปนไปดวยความ
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รอบคอบ  และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่

ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในสวนที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั้น  กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากรัฐสภา  เมื ่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว                

ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศ จำเปนอยางยิ ่งที ่จะตองไดรับการพิจารณาอยาง

รอบคอบในการพิจารณาทุกวาระ  และเมื ่อรัฐธรรมนูญกำหนดองคประชุมไวไมนอยกวากึ ่งหนึ ่ง 

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  ยอมมีความหมายวา  การประชุมสภาผูแทนราษฎร

และการประชุมวุฒิสภาที่มีจำนวนสมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุมจะถือวาเปนการใชอำนาจ

นิติบัญญัติโดยองคกรสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมได  และหากมีการออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุมสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบองคประชุม จะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนน

ของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได 

 สำหรับการตรารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  นั้น  รัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   ทำหนาทีรั่ฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้  

สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที ่ใชอำนาจนิติบัญญัติแทนสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา  

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุมทีค่รบองคประชุม  จึงจะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

เชนกัน 

  สวนขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๑๘  วรรคสอง  ที่กำหนด

วา   “เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม”  

นั ้น  เปนเพียงบทบัญญัติเกี ่ยวกับการเปดประชุมวา  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถ 

ดำเนินการไดเมื ่อมีสมาชิกลงชื ่อมาประชุมไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตภายหลังเปดการประชุมแลว  ในขั ้นตอนของการลงมติเรื ่องใด  ๆ  

ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมปรึกษาหารือของทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  องคประชุมจะตองเปน

ไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง   

 พิจารณาแลวเห็นวา  ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติวันที ่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐                      

เวลา  ๑๒.๒๕  นาฬิกา  อันเปนเวลาออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  มีสมาชิกเขาประชุม

เพียง ๕๐  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  

คือ  ๑๒๑  คน  จึงมีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไมครบองคประชุม  และไมอาจถือวาการ 

ลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  เปนมติของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบดวยกฎหมายได  และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
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เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึง่แลว  ยอมมีผล 

ใหกระบวนการในการตรารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่หนึ่งขั ้นรับหลักการ  ไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญและไมสามารถนำไปสูการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่สองและวาระที่

สามตอไปได  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไมมีอำนาจที่จะพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่

สองและวาระที่สามได  ดังนั้น  จึงถือไดวา  การตรารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  

พ.ศ.  ....  ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  เปนอันตก

ไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตา  ๑๕๔  วรรคสาม  ซึ่งบัญญัติวา หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา รางพระราช

บัญญัตินั ้น  ตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้  ใหรางพระราชบัญญัตินั ้น                

เปนอันตกไป  และเมื่อรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  เปนอันตกไปตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสามแลว  กรณีไมจำตองวินิจฉัย คำขอ  ขอ  ๒  ของผูรอง   วาราง 

พระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  เปนอันตองตกไปตามรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  หรือไม  เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัย

เปลี่ยนแปลงไป 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงาน 

ผูตรวจการแผนดิน  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และเปนอันตก 

ไปตามรฐั ธรรมนญู   มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 นายประสาร  มฤคพิทักษ  สมาชิกวุฒิสภากับคณะรวม  ๓๖  คน  มีหนังสือเสนอประธานวุฒิสภา

อาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  (๗)  ประกอบมาตรา ๙๑  โดยมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา 

ไมนอยกวาหนึ ่งในสิบของสมาชิกทั ้งหมดที ่มีอยู ของแตละสภา  เห็นวา  การดำรงตำแหนงของ               

นายไชยา  สะสมทรัพย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดสิ้นสุดลงเฉพาะตัวแลวตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  (๗)  โดยนายไชยา  สะสมทรัพย  เขารับตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

เมื ่อวันที ่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  และไดยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินพรอมเอกสาร

ประกอบของตนเองและคูสมรส  เมื ่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  กรณีเขารับตำแหนงดังกลาว 

ตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

 จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี ้สินของนายไชยา  ฯ  ปรากฏวา                

นางจุไร  สะสมทรัพย  คูสมรส  มีรายการเงินลงทุนที่เปนหุนในบริษัท  ทรัพยฮกเฮง  จำกัด  จำนวน  

๒๕,๐๐๐  หุน   หุนละ  ๑๐๐  บาท  เปนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ 

บริษัท  ฯ  (หุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท  ฯ  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  หุน  หุนละ  ๑๐๐  บาท  เปนเงิน  

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท)  คิดเปนรอยละ  ๕๐ ของทุนจดทะเบียนทั ้งหมด  ซึ ่งเปนการถือหุ นเกินกวา                   

รอยละ  ๕  ของจำนวนหุนทั้งหมด  ที่จำหนายไดในบริษัท  ฯ  แตไมปรากฏวา  ตัง้แตวันที่ไดรับแตงตั้ง

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  นายไชยา  ฯ  ไดแจงใหประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบวา  

ประสงคจะไดรับประโยชนจากการที่คูสมรสถือหุนในบริษัทดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

แตงตั ้งเปนรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙  

ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๕ 

ประธานวุฒิสภาส่งคำรองของสมาชิกวุฒิสภา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  

ความเปนรัฐมนตรีของนายไชยา  สะสมทรัพย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข สิ ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๙  

หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๑ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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๒. ประเด็นเบื้องตน 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๙๑  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื่อ  ...  (๗)  กระทำการอันตองหามตาม

มาตรา  ๒๖๗  มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”  และวรรคสาม  บัญญัติวา  “ใหนำบทบัญญัติมาตรา  

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

หรือวรรคสอง  โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย”  มาตรา  

๙๑  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ

ของจำนวนสมาชิกทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของแตละสภามีสิทธิเขาชื ่อรองตอประธานแหงสภาที่ตนเปน

สมาชิก  วาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี  และใหประธาน 

แหงสภาที่ไดรับคำรองสงคำรองนั้น ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่วินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้น

สิ้นสุดลงหรือไม”   

 โดยที ่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  

บัญญัติใหนำบทบัญญัติมาตรา  ๙๑  มาใชบังคับกับการสิ ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา  

๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ดวย  ดังนั้น  สมาชิกวุฒิสภาตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงมีสิทธิเขาชื่อรอง

ตอประธานวุฒิสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  เมื่อมีกรณีปรากฏวาความเปนรัฐมนตรี 

ของรัฐมนตรีคนใดสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  โดยการเขาชื่อของสมาชิก

วุฒิสภาตองดำเนินการใหเปนไปตามมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  สมาชิกวุฒิสภาที่เขาชื่อรองตอ

ประธานวุฒิสภาตองมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา  

กรณีตามคำรองผูรองซึ่งเปนสมาชิกวุฒิสภาจำนวนสามสิบหกคน  ซึ่งเปนจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ

ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูไดเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภาวา  ความเปนรัฐมนตรี 

ของผูถูกรองสิ้นสุดลง  กรณีจึงเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  ประกอบ

มาตรา  ๙๑  เมื ่อประธานวุฒิสภาสงคำรองดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื ่อพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ได  ที่ผูถูกรองโตแยงวา  รัฐธรรมนูญไมไดใหสิทธิ 

แกสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองตอประธานวุฒิสภาใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  และประธาน

วุฒิสภาไมมีอำนาจยืน่คำรองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง

ตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  จึงไมอาจรับฟงได 
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 ความเปนรัฐมนตรีของนายไชยา  สะสมทรัพย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  สิ้นสุดลง

เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๙  หรือไม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  บัญญัติ

วา  “ความเปนรัฐมนตรีสิ ้นสุดลงเฉพาะตัว  เมื ่อ... (๗)  กระทำการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  

มาตรา  ๒๖๘  หรือมาตรา  ๒๖๙”  และมาตรา  ๒๖๙  บัญญัติวา  “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไม

เปนหุ นสวนหรือผู ถือหุ นในหางหุ นสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน

หางหุนสวนหรือบริษัทตอไป  ทั้งนี้  ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ผู ใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู นั ้นแจงให

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

แตงตัง้  และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุน ในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคล 

ซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทำการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ 

เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได 

 บทบัญญัติมาตรานี้ใหนำมาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีดวย  และใหนำบทบัญญัติมาตรา  ๒๕๙  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๙  มีเจตนารมณใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตอง

แจงความประสงคในการรับประโยชนจากการเปนหุนสวนหรือผูถือหุนตอประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  

เพื่อปองกันมิใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  มีผลประโยชนทับซอนระหวางการบริหารราชการแผนดิน

เพื ่อประโยชนสาธารณะกับการประกอบธุรกิจเพื ่อผลประโยชนสวนตัวและครอบครัว  อันเปนการ

ควบคุมผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  มาตรา  ๒๖๙  วรรคหนึ่ง  จึงบัญญัติไวชัดเจนวา  ใหเปนหนาที่

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองแจงการเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท  และการ

ไดรับประโยชนจากการถือครองหุนจำนวนที่เกินตามที่กฎหมายกำหนดตอประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตัง้เปนรัฐมนตรี  และตองแจงการโอนหุนใหนิติบุคคลซึ่งจัดการ

ทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่นตามที่กฎหมายกำหนด  และมาตรา  ๒๖๙  วรรคสาม  ใหนำบทบัญญัติ

ดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย 

 โดยที่มาตรา  ๒๖๙  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

ไดบัญญัติหลักการไวเชนเดียวกับมาตรา  ๒๐๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๔๐  ในการแจงการเปนหุ นสวนหรือผู ถือหุ นและการรับประโยชนจากการถือครองหุ นของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๐๙  และเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  จึงเปนกฎหมายที่นำมา
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ใชบังคับกับการแจงการเปนหุนสวนหรือผูถือหุนและการรับประโยชนจากการถือหุนของนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๙  ดวย     

 พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๔  ไดบัญญัติ 

ใหรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวน

หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท  เวนแตรัฐมนตรีเปนหุนสวนจำพวกจำกัดความรับผิดไดไมเกิน 

รอยละหาของทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจำกัด  หรือรัฐมนตรีเปนผูถือหุนไดไมเกินรอยละหาของจำนวน

หุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ในกรณีที ่รัฐมนตรีเปนหุนสวนหรือ                

ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทในสวนที่เกินรอยละหา  และรัฐมนตรีประสงคจะไดรับประโยชนจาก

จำนวนหุนที ่เกินดังกลาว  มาตรา  ๕  กำหนดใหรัฐมนตรีตองแจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการ  

ป.ป.ช.  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี  และโอนหุนสวนในหางหุนสวนหรือ         

บริษัทนั้น  ใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื ่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่แจงให

ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  ทราบ  และจะตองแจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการ ป.ป.ช.  ทราบอีกครั้ง

ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดโอนหุนใหนิติบุคคลนั้น  ซึ ่งแมวาพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและ 

หุนของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๕  จะไมมีบทบัญญัติใหรัฐมนตรีแจงความประสงคที่จะรับ

ประโยชนจากการเปนหุนสวนหรือผูถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะก็ตาม  แตการที่

รัฐมนตรีจะตองแจงความประสงครับประโยชนสำหรับการเปนหุนสวนหรือผูถือหุนของคูสมรสและบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะนั้น  เปนกรณีที่รัฐธรรมนูญใหนำบทบัญญัติสำหรับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมาใช

บังคับ  เมื่อบทบัญญัติสำหรับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีกฎหมายบัญญัติไวอยางไร  ก็ยอมจะนำมา

ใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไดดวย  ไมจำเปนตองมีกฎหมายบัญญัติเปนการ

เฉพาะในกรณีดังกลาวอีก  เมื่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๙  บัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีผูนั้นที่จะ

ตองแจงใหประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  ดังนั้น  รัฐมนตรีจึงมีหนาที่ตองแจงความประสงคจะรับ

ประโยชนจากกรณีดังกลาวของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ดวย 

 ประเด็นโตแยงของผูถูกรองที่วา  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  นำรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙  และพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี                  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  มาใชบังคับใหเปนผลรายแกคู สมรสของผูถูกรอง  และ 

ประเด็นที่วารัฐมนตรี   ไมมีหนาที่ในการแจงการเปนหุนสวนและหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทในจำนวน

ที่เกินกวากฎหมายบัญญัติตอประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ของคูสมรสของนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี  

จึงเปนหนาที่ของคูสมรสนั้น 

 พิจารณาแลวเห็นวา  เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๖๙  

วรรคสาม  บัญญัติใหการแจงถือครองหุนและการรับประโยชนจากการถือครองหุนของนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรี   มาใชบังคับกับคู สมรสของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  จึงเปนหนาที ่ของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองแจงใหประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบถึงการถือครองหุน และ 
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การไดรับประโยชนจากการถือหุนของคูสมรสรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๖๙  ประกอบมาตรา  ๕  แหง 

พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

ไดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่มิไดนำกฎหมายใชบังคับเพื่อใหเปนผลรายแกคู สมรสของ                 

ผูถูกรองแตอยางใด  ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น   

 ประเด็นโตแยงในประการตอมามีวา  ผู ถูกรองไดยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

ตามมาตรา  ๒๕๙  ประกอบมาตรา  ๒๖๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  แลว  ยอมถือไดวาการแจงขางตน  ผูถูกรองไดแจงเปนหนังสือตอประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙  ดวย  และประธาน

กรรมการ  ป.ป.ช.  ไดรับทราบการเปนผูถือหุนของนางจุไร  สะสมทรัพย  คูสมรสของผูถูกรองภายใน

ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ผู ถูกรองไดรับแตงตั ้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลว                 

ผูถูกรองจึงมิไดมีเจตนาหรือจงใจกระทำการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙   

 พิจารณาแลวเห็นวา  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา   ๒๕๙  นั้น  รัฐมนตรีมีหนาที่ยื ่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ทุกครั้งที่เขารับตำแหนงหรือพนจากตำแหนง  สวนมาตรา  ๒๖๙  

บัญญัติวา  ในกรณีที ่รัฐมนตรีผู ใดประสงคจะไดรับประโยชนจากการเปนหุ นสวนหรือผู ถือหุ นใน

หางหุนสวนหรือบริษัทเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดตอไป  ใหรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการ  

ป.ป.ช.  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง  และใหรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวน 

หรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

โดยใหนำมาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย  

และใหนำบทบัญญัติมาตรา  ๒๕๙  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ดังนั้น  หากรัฐมนตรีประสงค 

จะไดรับประโยชนตามมาตรา  ๒๖๙ ทั้งตนเองและคูสมรส  ผูถูกรองในฐานะรัฐมนตรีจึงมีหนาที่ตอง 

แจงใหประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนีฟ้งไมขึ้น  เนื่องจากการ 

ยื ่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี ้สินของตน  คู สมรส  และบุตรที ่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทุกครั้งที่เขารับตำแหนงหรือพนจากตำแหนงตามมาตรา  ๒๕๙ กับการแจงตอ

ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามมาตรา  ๒๖๙  เปนคนละกรณีกัน  สวนขอโตแยงที่วา  ผูถูกรองมิไดมี

เจตนาหรือจงใจกระทำการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  

๒๖๙  นั้น  เห็นวา  ผูถูกรองไดรับทราบหลักการเพิ่มเติมถึงการมีหนาที่ตองแจงความประสงคที่จะเขาถือ

ประโยชนจากการเปนหุ นสวนหรือผู ถือหุ นในหางหุ นสวนหรือบริษัทจากนายศราวุธ  เมนะเศวต  

เลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แลว  แตผูถูกรองมิไดดำเนินการแจงความประสงคทีจ่ะรับประโยชน
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จากการถือหุนเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดของคูสมรสตอประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ภายในกำหนด

ระยะเวลา  ถือวาเปนการกระทำที่ฝาฝนกฎหมายโดยเจตนาขอโตแยงดังกลาวจึงฟงไมขึ้นเชนเดียวกัน   

 สำหรับประเด็นโตแยงของผูถูกรองที่วา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๒๖๙  เปนการจำกัดสิทธิในการเปนหุนสวนหรือการเปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทของ

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  คู สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

จึงถือวาเปนการจำกัดสิทธิในเรื่องทรัพยสินซึ่งรัฐธรรมนูญไดรับรองหรือคุมครองไว  นั้น 

 พิจารณาแลวเห็นวา  เปนกรณีที ่ผู ถูกรองโตแยงวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙  มีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  ประเด็นนี้เปนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ทั้งสิ้น  ซึ่งไมอาจจะขัดหรือแยงกันได   

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติไดวา  ผูถูกรองไดรับแตงตั้ง

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เมื ่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  และไดยื ่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินพรอมเอกสารประกอบของตนเองและคูสมรสตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  กรณีเขารับตำแหนงดังกลาว   และไมปรากฏวาผูถูกรองไดแจงให

ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบวาประสงคจะไดรับประโยชนจากการที่นางจุไร  สะสมทรัพย  คูสมรส

ของผู ถูกรองถือหุ นในบริษัททรัพยฮกเฮง  จำกัด  เกินกวารอยละหาของจำนวนหุน  ที ่จำหนายได 

ในบริษัทภายในสามสิบวันนับแตวันที ่ผู ถูกรองไดรับแตงตั ้งเปนรัฐมนตรี  ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙  แมวาในปจจุบันพระราชบัญญัติการจัดการ

หุนสวนและหุนของรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ ยังมิไดมีการบัญญัติใหรวมถึงการถือครองหุนและไดรับ

ประโยชนจากกรณีดังกลาวของคูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี  แตเมื่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  ๒๖๙  บัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีผูนั้นที่จะตองแจงใหประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  

ดังนั้น  รัฐมนตรีจึงมีหนาที่ตองแจงความประสงคจะรับประโยชนจากกรณีดังกลาวของคูสมรสและบุตร 

ที ่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวยกรณีจึงถือวาการกระทำของผู ถูกรองในฐานะรัฐมนตรีเปนการฝาฝน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๙  เปนการกระทำ

การอันตองหามตามมาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๙ 

 มีกรณีตองวินิจฉัยตอไปวา  ผู ถูกรองพนจากตำแหนงเมื ่อใด  เห็นวาความเปนรัฐมนตรีของ                

ผูถูกรองสิ้นสุดลงเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี  เพราะรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  บัญญัติใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อกระทำการอันตอง

หามตามมาตรา  ๒๖๙  ซึ ่งหมายถึงวา  เมื ่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ ่งตามที ่กำหนดไวเกิดขึ ้น  

ความเปนรัฐมนตรียอมตองสิ้นสุดลงทันที  ไมใชสิ้นสุดลงในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย  สวน 

มาตรา  ๙๒  นั ้น  เปนการบัญญัติถึงการออกจากตำแหนงไว  เพือ่แกปญหาอันเกีย่วกับกิจการที ่

รัฐมนตรีไดทำไปหลังจากความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแลวจนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย  ไมให
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กระทบกระเทือนกิจการที่กระทำไปในระหวางนั้น  หากความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมี 

คำวินิจฉัย  ยอมไมมีความจำเปนตองบัญญัติรับรองกิจการที่ทำไปกอนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายไชยา                    

สะสมทรัพย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  ประกอบมาตรา  ๒๖๙  ตั้งแตวันที่พนกำหนด

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี  
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ผู ตรวจการแผนดินไดรับคำรองเรียนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสถาบัน 

พระปกเกลา  ขอใหเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงตามคำรองและเอกสาร

ประกอบคำรอง  สรุปไดวา 

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  

บัญญัติวา  “ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา”  เรียกโดยยอ

วา  “ก.ร.”  ประกอบดวยประธานรัฐสภาเปนประธานกรรมการ  รองประธานรัฐสภาเปนรองประธาน

กรรมการ...”  ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  วรรคหนึ่ง  

(๑)  และ  (๓)  บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมดำรงตำแหนงหรือหนาที่

ใดในหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  และไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ  จากหนวยราชการ  หนวยงาน

ของรัฐ  เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ

การงานตามปกติ  เวนแตในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหนงกรรมการ

ทีไ่ดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน  ทัง้นี ้ ตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง  นอกจากนี ้มาตรา 

๒๖๖ (๑) (๒) และ (๓) ไดบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือ

ตำแหนงการเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพือ่

ประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องการ

ปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหนาที่ประจำของขาราชการ  การบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  

ผูตรวจการแผ่นดิน  เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  (เฉพาะใน

ส่วนที่เกี่ยวของกับการเปนประธาน  ก.ร.  ของประธานรัฐสภา  และการเปนรอง

ประธาน  ก.ร.  ของรองประธานรัฐสภา)  พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘  (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณีผูนำฝายคานในสภาผูแทน 

ราษฎร) และ (๔) และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  

๗  (๓)  และ  (๕)  มีปญหาเกี ย่วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖  

หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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เลื่อนตำแหนง  เลื่อนเงินเดือนและการพนจากตำแหนงของขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ

และมิใชขาราชการการเมือง  จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญวาบทบัญญัติมาตรา  ๖  

วรรคหนึ่ง  ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แกไขเพิ่มเติม  

ในสวนที ่เกี ่ยวของกับการเปนประธาน  ก.ร.  ของประธานรัฐสภา  และการเปนรองประธาน  ก.ร.  

ของรองประธานรัฐสภา  จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม   

 ๒.  พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ใหมี

สภาสถาบันพระปกเกลา  ประกอบดวย 

  (๑) ประธานรัฐสภาเปนประธานสภาสถาบัน 

  (๒) รองประธานรัฐสภาเปนรองประธานสภาสถาบัน 

  (๓)   กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหนง ไดแก ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎรผูอำนวยการ 

สำนักงบประมาณ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  และเลขาธิการวุฒิสภา 

    (๔)  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผูแทน  

ราษฎรจำนวนสองคน  และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำ

วุฒิสภาจำนวนหนึ่งคน 

  (๕)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคนซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงตั้งโดยคำแนะนำของประธานสภาสถาบัน  รองประธานสภาสถาบัน  และกรรมการสภาสถาบันตาม  

(๓)  และ  (๔)  และ 

  (๖)  เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการของสภาสถาบัน” 

 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  สถาบันพระปกเกลาไดมี

หนังสือเชิญประชุมไปถึงผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎรมีหนังสือ

ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๑  แจงวา  เนื่องจากสถาบันพระปกเกลาเปนหนวยงานของรัฐอยูในกำกับ

ดูแลของประธานรัฐสภา  การทำหนาที่กรรมการสภาสถาบันพระปกเกลาอาจขัดตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖  ดังนั้น  จึงมีปญหาใน

ประเด็นขอกฎหมายวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  จะขัดตอรัฐธรรมนูญ  หรือไม   

 ๓.  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ มาตรา  ๒๓  บัญญัติใหมีสำนักงาน

สภาพัฒนาการเมือง  เปนหนวยงานอิสระในสถาบันพระปกเกลา  ซึ่งสถาบันพระปกเกลาไดพิจารณา

แลวเห็นวา  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๗  (๓)  ซึ่งกำหนดใหหัวหนา

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองโดย

ตำแหนง  หากหัวหนาพรรคการเมืองดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูดวย  และไมประสงคจะ

สงผูแทนก็จะมีปญหาวาหัวหนาพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูดวยจะเปนสมาชิก

สภาพัฒนาการเมืองไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖  หรือไม  รวมทั้ง

กรณีตามมาตรา  ๗  (๕)  ซึ ่งกำหนดใหประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา  และประธาน 
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คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาซึ่งเปนสมาชิกวุฒิสภาเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  เขามาเปน

สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองดวยก็จะมีปญหาในลักษณะเดียวกันวา  บทบัญญัติดังกลาวจะขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  หรือมาตรา  ๒๖๖  หรือไม   

 ผูตรวจการแผนดินจึงเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๖  วรรคหนึง่  (เฉพาะในสวนทีเ่กีย่วของกับ 

การเปนประธาน  ก.ร.  ของประธานรัฐสภา  และการเปนรองประธาน  ก.ร.  ของรองประธานรัฐสภา)  

พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (เฉพาะกรณีผู นำ 

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  และ  (๔)  และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

มาตรา  ๗  (๓)  และ  (๕)  มีปญหาเกีย่วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖  หรือไม 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับดังกลาวที่ผูตรวจการแผนดิน

เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที ่มีปญหาความชอบ 

ดวยรัฐธรรมนูญ  กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๕  (๑)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๕  (๑)  และขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๘) 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ประเด็นแรก  บทบัญญัติแหงกฎหมายดังตอไปนี้  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  หรือไม 

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘   มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  

(เฉพาะในสวนที่เกีย่วของกับการเปนประธาน  ก.ร.  ของประธานรัฐสภา  และการเปนรองประธาน  ก.ร.  

ของรองประธานรัฐสภา)   

 ๒. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (เฉพาะ

กรณีผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  และ  (๔)   

 ๓. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๗  (๓)  และ  (๕)   

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  เปนบทบัญญัติทีม่ี

เจตนารมณปองกันมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผูแทนปวงชน ชาวไทยมี

การกระทำที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  ในการปฏิบัติหนาที่ของฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนองคกรที่
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มีหนาที่ในการตรากฎหมาย  รวมทั้งควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร

ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอรัฐสภา  โดย 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  วรรคหนึ่ง  ไดบัญญัติขอหามไวอยางชัดเจนวา  สมาชิก  

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมดำรงตำแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ  หนวยงาน 

ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือตำแหนงสมาชิกสภาทองถิ ่น  ผู บริหารทองถิ ่น  หรือขาราชการ

สวนทองถิ่น...  และไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ  จากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

... รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  วรรคหนึ่ง  มิใชเปนบทบังคับเด็ดขาด เพราะรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๕  

วรรคสอง  ไดบัญญัติขอยกเวนไวใหในกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด  

บำเหน็จ  บำนาญ  เงินป พระบรมวงศานุวงศ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และมิใหใชบังคับใน

กรณีที ่สมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา                  

สภาผูแทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  หรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน  ดังนั้น  

หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหนงกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง 

ในการบริหารราชการแผนดิน  ก็จะไดรับการยกเวนตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง 

 ในประเด็นวา   

 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๖  วรรคหนึง่  (เฉพาะ

ในสวนที ่เกี ่ยวของกับการเปนประธาน  ก.ร.  ของประธานรัฐสภา  และการเปนรองประธาน  ก.ร.  

ของรองประธานรัฐสภา)  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๒๖๕  หรือไม  นั้น   

 เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๙  บัญญัติใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา  

และประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา  โดยที่ตำแหนงประธานรัฐสภาแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และรองประธานรัฐสภาแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา  การที่ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘   มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหมี 

คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  (ก.ร.)  ประกอบดวยประธาน

รัฐสภาเปนประธาน  ก.ร.  รองประธานรัฐสภาเปนรองประธาน  ก.ร.  นัน้  จึงเปนการแตงตั้งใหสมาชิก

สภาผู แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาเปนกรรมการ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

ฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ประกอบกับมาตรา  ๑๓  บัญญัติให  ก.ร.  มีอำนาจหนาที่ในการควบคุม

ดูแลใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้  การตีความและวินิจฉัยปญหาตาง  ๆ  ที ่เกิดขึ ้น  รวมทั้ง 

การออกกฎ  ก.ร.   เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  เปนตน  อำนาจหนาที่และภารกิจ

ของ  ก.ร.  ดังกลาวเปนการดำเนินการเพื ่อใหการบริหารราชการของฝายนิติบัญญัติเปนไปดวย 

ความเรียบรอย  จึงเปนการตอบสนองตอการบริหารราชการของฝายนิติบัญญัติ  การที่พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหประธานรัฐสภา 
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เปนประธาน  ก.ร.  และรองประธานรัฐสภาเปนรองประธาน  ก.ร.  จึงเปนการแตงตั้งบุคคลดังกลาว 

ใหดำรงตำแหนงกรรมการที ่ไดรับการแตงตั ้งในการบริหารราชการแผนดิน  จึงตองดวยขอยกเวน 

ใหกระทำไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง 

 ๒. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (เฉพาะ

กรณีผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  และ  (๔)  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  หรือไม  นั้น   

 เห็นวา  พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา ๘  บัญญัติใหมีสภาสถาบัน

พระปกเกลา ประกอบดวย  (๑) ประธานรัฐสภาเปนประธานสภาสถาบัน  (๒) รองประธานรัฐสภา

เปนรองประธานสภาสถาบัน  (๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหนง ไดแก ผู นำฝายคานในสภา

ผูแทนราษฎร ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา   และ  

(๔)  กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผูแทนราษฎรจำนวน

สองคน  และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจำนวน

หนึ่งคน  รวมเปนกรรมการสภาสถาบันพระปกเกลาดวยนั้น   

 โดยที่มาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  บัญญัติใหสถาบันพระปกเกลาเปนนิติบุคคล 

อยูในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา  และมาตรา  ๙  บัญญัติใหสภาสถาบันมีอำนาจหนาที่ควบคุม 

ดูแลกิจการทั ่วไปของสถาบัน  โดยเฉพาะอำนาจหนาที ่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมดูแล 

การดำเนินงานของสถาบัน  กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุนและพิจารณา 

จัดสรรทุนสำหรับกิจกรรมตาง  ๆ  อนุมัติแผนหลักและแผนการดำเนินงานของสถาบัน ออกขอบังคับ 

วาดวยการจัดแบงสวนงาน  และการบริหารงานของสถาบัน  ออกขอบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับ 

การเงินและทรัพยสินของสถาบัน  อนุมัติงบประมาณรายจายของสถาบัน  อนุมัติใหประกาศนียบัตร  

สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตรของสถาบันออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งแตงตั ้งและ

ถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการ  เปนตน  อำนาจหนาที่และภารกิจของกรรมการสภาสถาบัน 

พระปกเกลาดังกลาว  จึงเปนไปเพื่อสงเสริม  และสนับสนุนการบริหารราชการของฝายนิติบัญญัติ  

การเปนกรรมการสภาสถาบันของประธานรัฐสภา  รองประธานรัฐสภา  ผูนำฝายคานในสภาผูแทน 

ราษฎร  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผูแทนราษฎร  และประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญประจำวุฒิสภาตาม พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  

และ  (๔)  จึงเปนการแตงตั้งบุคคลดังกลาวใหดำรงตำแหนงกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในการบริหาร

ราชการแผนดิน  จึงตองดวยขอยกเวนใหกระทำไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง 

 ๓.  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๗  (๓)  และ  (๕)   ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  หรือไม  นั้น   
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 เห็นวา  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๔  บัญญัติใหประธาน

รัฐสภาเปนผู รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้  และมาตรา ๗  บัญญัติใหสภาพัฒนาการเมือง

ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้  …(๓)  สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนา

พรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน  และ  

(๕)  สมาชิกซึ่งมาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจำวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  และมาตรา  ๒๓  

บัญญัติใหมีสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองเปนหนวยงานอิสระในสถาบันพระปกเกลา  จึงอยูภายใตการ

ควบคุมดูแลของประธานรัฐสภา  สภาพัฒนาการเมืองจึงเปนหนวยงานของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบ

ของฝายนิติบัญญัติดวย  ดังนั้น  ถึงแมวาบทบัญญัติมาตรา  ๗  (๓)  และ  (๕)  ของพระราชบัญญัตินี้   

จะแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหดำรงตำแหนงสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  

ก็สามารถกระทำได  ตามขอยกเวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  

๒๖๕  วรรคสอง  

 ประเด็นที ่สอง  การที ่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดรับการแตงตั ้งใหเปน 

กรรมการในการบริหารราชการแผนดินของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย

รัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติ

สภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะถือเปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

ใชสถานะหรือตำแหนงเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื ่อประโยชนของตนเอง  ของผู อื ่น  หรือของ

พรรคการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหนาที่

ประจำของขาราชการ  รวมทั้งการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตำแหนง  เลื่อนเงินเดือนและ 

การพนจากตำแหนงของขาราชการซึ ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำและมิใชขาราชการการเมือง  

อันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖  หรือไม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๖  ไดบัญญัติการกระทำ

อันตองหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใชสถานะหรือตำแหนงการเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง  ของผูอื ่น  

หรือของพรรคการเมือง  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหนาที่

ประจำของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่

รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตำแหนง  เลื่อน

เงินเดือน  และการพนจากตำแหนงของขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำและมิใชขาราชการ

การเมือง   
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  เห็นวา  การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในการ

บริหารราชการแผนดินในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐสภาและภายใตการกำกับดูแลของ

ประธานรัฐสภา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พระราชบัญญัติ

สถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แมจะมี

อำนาจหนาที่เกี ่ยวของกับการบริหารราชการ  การบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณของ               

หนวยงานดังกลาว  แตก็เปนการดำเนินงานเพื ่อประโยชนและตอบสนองตอภารกิจของหนวยงาน 

ฝายนิติบัญญัติ  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา การใชอำนาจ

หนาที ่หรือการปฏิบัติหนาที ่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการ              

ในการบริหารราชการแผนดินภายใตขอบเขตของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว มิไดเปนการใช

สถานะหรือตำแหนงเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหนาที่ประจำ

ของขาราชการหรือการบริหารงานบุคคลของฝายอื ่น  ทั ้งการปฏิบัติหนาที ่ดังกลาวก็เพื ่อประโยชน 

ของหนวยงานที่อยู ความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา  จึงเห็นวาการที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในการบริหารราชการ

แผนดินของฝายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พระราช

บัญญตัสิถาบนัพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นัน้  

ไมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๖ 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘    มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  

(เฉพาะในสวนที่เกีย่วของกับการเปนประธาน  ก.ร.  ของประธานรัฐสภา  และการเปนรองประธาน  ก.ร.  

ของรองประธานรัฐสภา)  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖   

 (๒)  พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (เฉพาะกรณี

ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  และ  (๔)  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖  

 (๓)  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๗  (๓)  และ  (๕)  ไมขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  และมาตรา  ๒๖๖  
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 สำนักงานศาลยุติธรรมไดสงความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทาง 

การเมือง  และขอโตแยงของจำเลยทั้งสอง  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๑๑  โดยมีลำดับความเปนมา  ดังนี้ 

 ๑. อัยการสูงสุด  เปนโจทก  ไดยื่นฟองพันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  ที่  ๑  และคุณหญิงพจมาน  

ชินวัตร  ที่  ๒  เปนจำเลย  ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ฐานความผิด

เปนเจาหนาที ่ของรัฐ  รวมกันเปนคู สัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที ่ทำกับหนวยงานของรัฐที ่

เจาหนาที ่ของรัฐผู นั ้นปฏิบัติหนาที ่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ ่งมีอำนาจกำกับ  ดูแล  ควบคุม  

ตรวจสอบ  หรือดำเนินคดี  และเปนเจาพนักงานและผูสนับสนุนเจาพนักงานมีหนาที่จัดการหรือดูแล

กิจการใด  เขาไปมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้น  เปนเจาพนักงาน

และผูสนับสนุนเจาพนักงาน  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  เพื่อใหเกิดความเสียหาย 

แกผูหนึ่งผูใด  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ  (คตส.)  มีมติ

วาขอกลาวหามีมูลความผิดตามมาตรา  ๙  (๑)  และ  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงขอใหลงโทษจำเลย 

ทั้งสองตาม   

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งคำโตแยงของจำเลย                 

(พันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ที่  ๑  และคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  ที่  ๒)   

เพื ่อ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า  พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  

๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา  ๑๒๒  ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช 

อาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๕๐  ขัดหรือ

แยงตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  (ฉบบัชัว่คราว)  พทุธศกัราช  ๒๕๔๙  

มาตรา  ๓  และมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  และขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  

มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๓  หรือไม่     

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๑ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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  ๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔,  ๑๐๐  และ  ๑๒๒  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ  เรื่อง  กำหนดตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความใน

มาตรา  ๑๐๐  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

  ๑.๒ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๓, ๘๓, ๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๕๒  และ  ๑๕๗  

พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๐๒  มาตรา  ๘  และ  ๑๓  พระราช

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

  ๑.๓ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๓๐  เรื่อง  การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ลงวันที่  

๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙ 

 ๒.  จำเลยทั้งสองยื่นคำโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรง

ตำแหนงทางการเมืองจะใชบังคับแกคดีนี้  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย   

 ๓.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  พิจารณาคำรองของจำเลยทั้งสอง

แลวใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๐๐  และมาตรา  ๑๒๒  ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๕๐  ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๓  และมาตรา  

๓๘  วรรคหนึง่  และขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖  

มาตรา  ๒๗ มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๓  หรือไม 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ตุลาการประจำคดีพิจารณาแลว  เห็นวา  บทบัญญัติมาตรา  ๔  มาตรา  ๑๐๐  และมาตรา  ๑๒๒  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซึ่งจำเลยในฐานะผูรองโตแยงนั้น  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี  ประกอบกับ 

ยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที ่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินี ้  จึงมีคำสั ่งใหรับคำรองนี ้  

ไวพิจารณาวินิจฉัย 
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  คดีนี ้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดำรงตำแหนง               

ทางการเมือง  เปนผูสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  บทบัญญัติมาตรา  ๔  มาตรา  ๑๐๐  

และมาตรา  ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตองดวยมาตรา  ๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  หรือไม  ซึ่งมาตรา  ๖  บัญญัติวา  “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บทบัญญัติใด

ของกฎหมาย...ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้  บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”  ประเด็นการพิจารณา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงจำกัดอยู เฉพาะการขัดหรือแยงตอ  “รัฐธรรมนูญนี้”  ซึ ่งหมายถึง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ เทานั้น  แตโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ฉบับอื ่น ๆ  ที ่อางวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไปขัดหรือแยงนั ้น  มีเนื ้อความ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรวมพิจารณาวินิจฉัยไปดวยกันได 

 เมื ่อบทบัญญัติมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มีขอความอยางเดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๓  ของ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงไมตองพิจารณาวินิจฉัยประเด็นขอโตแยง 

ที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๕๐  หรือไม  อีก 

 สำหรับบทบัญญัติมาตรา  ๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  

และความเสมอภาค  บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมี

อยูแลวแบบรวม ๆ  ในมาตราเดียว  ไมไดบัญญัติรายละเอียดแยกเปนรายมาตรา  สวนมาตรา  ๓๘  

วรรคหนึ่ง  ที ่บัญญัติวา  เมื ่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด  ใหวินิจฉัยกรณีนั้น 

ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไมไดบัญญัติเรื่องการวินิจฉัยในกรณีตาง ๆ  

ไวอยางครบถวนเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  ดังนั ้น  เมื ่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติเกี ่ยวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  และ 

ความเสมอภาค  รวมทั้งการวินิจฉัยในกรณีตาง ๆ  ไวครบถวนแลว  จึงไมจำตองพิจารณาวินิจฉัย

ประเด็นขอโตแยงที่วา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๓  และมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  

หรือไม  อีก 
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 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยจึงมีวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  

มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๓  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เปนผลสืบเนื ่องมาจากบทบัญญัติในมาตรา  ๓๐๑ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ  โดยบทบัญญัติในมาตรา  

๓๒๙  บัญญัติใหตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแลว

เสร็จในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ  ซึ่งในสวนสาระสำคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาว  ตองมีสาระสำคัญเกีย่วกับการกระทำอันเปนการร่ำรวยผิดปกติและการทุจริตตอหนาที ่  

การกระทำอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  รวมทั้งหลักเกณฑ  

วิธีการ  และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา  เปนตน  อันเปนการกำหนดระยะเวลา

ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

และกำหนดสาระสำคัญในเบื้องตนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  

จึงเปนบทบัญญัติที ่ใหอำนาจในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  และกำหนดสาระสำคัญและวิธีการตรากฎหมายดังกลาวไวเปนการเฉพาะใน

รัฐธรรมนูญแลว  โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๒  ก็ได

รับรองใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒  

มีผลใชบังคับตอไป  ดังนั้น  จึงไมจำตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำนาจในการตรากฎหมาย

ตามที ่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  อีกแมวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จะใหการรับรองและยืนยันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลไวในมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๔๓  ก็ตาม  แตบทบัญญัติในมาตรา  

๒๙  ก็ไดกำหนดเปนขอยกเวนไววาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวให

กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ซึ่งกระทำเทาที่จำเปนมีผลใชบังคับเปนการ

ทั่วไป  ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึง่เปนการเจาะจง  และจะ

กระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในเรื ่องนั ้นมิได  โดยพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ เปนการอธิบายหรือ 

ใหความหมายของคำตาง ๆ  ที่ใชในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหมีความชัดเจนภายใน

กรอบวัตถุประสงคของกฎหมาย  เชน  คำวา  “เจาหนาที่ของรัฐ”  คำวา  “ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง”  

คำวา  “ผูดำรงตำแหนงระดับสูง”  เปนตน  เพือ่ใหการปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปโดยถูกตองตรงกับ

เจตนารมณที่แทจริงของกฎหมาย  มาตรา  ๑๐๐  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๙  วาดวยการขัดกันระหวาง
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ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  ซึ ่งบัญญัติหามมิใหเจาหนาที ่ของรัฐดำเนินกิจการใน              

๔  ลักษณะ  เปนบทบัญญัติกำหนดการกระทำอันเปนความผิด  เพือ่ปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

ใชอำนาจหนาที่ของตนไปในทางอันจะนำมาซึ่งการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม  โดยวรรคสามใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว

ดวย  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีชองวางใหผูกระทำผิดหลบเลี่ยงได  

ทั ้งนี้เพราะเจาหนาที่ของรัฐนั้นมีเหตุผลและความชอบธรรมรองรับอยูแลว  เนื่องจากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ที่มีอำนาจในการกำกับ  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี พรอมทั้ง 

คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐนั้นยอมเปนบุคคลที่อยูในฐานะที่จะดำเนินการหรือกระทำการใหเกิดขึ้น 

ไดโดยงาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดำรงตำแหนงในระดับสูงซึ่งมีอำนาจหนาที่ 

ในระบบราชการอยางกวางขวาง  และที ่บัญญัติเชนนี ้เพื ่อมิใหมีผลประโยชนทับซอน  เพื ่อความ

เหมาะสม  และเหมาะกับสภาพปญหาของประเทศชาติ  บทบัญญัติมาตรา  ๑๐๐  นี้มีสาระสำคัญ

ตามที่มาตรา  ๓๓๑  (๒)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  กำหนดไว  

ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๕  วรรคสาม  

ประกอบมาตรา  ๒๖๗  สวนมาตรา  ๑๒๒  ซึ่งเปนบทกำหนดโทษสำหรับผูฝาฝนถือวาเปนบทบัญญัติที่

จำเปนตองมีเพื่อทำใหกฎหมายมีสภาพบังคับใชไดจริง และมาตรการบังคับดังกลาวก็อยูในขอบเขตอัน

เหมาะสมทางกฎหมาย  โดยวรรคสองยังบัญญัติทางแกไขเพื่อความเปนธรรมไวดวยวา  หากเจาหนาที่

ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา  ๑๐๐  

วรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด  จึงเห็นไดวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๐๐  และมาตรา  ๑๒๒  มิไดขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  เพราะมิไดจำกัดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรและมิไดกระทบตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ  ซึ ่งเปน

บทบัญญัติทีม่ีผลใชบังคับเปนการทัว่ไป  มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  เพราะเปนบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่จำเลยกระทำการดังที่กลาวหา  มิใชบทบัญญัติที่มีผลยอนหลังไปลงโทษทาง

อาญาแกบุคคล  กับทั้งไมไดเปนบทสันนิษฐานความผิดอันจะเปนภาระใหจำเลยพิสูจนความบริสุทธิ์

ของตนเอง  แตโจทกยังตองมีภาระพิสูจนการกระทำและเจตนาของจำเลยใหครบองคประกอบความผิด

เชนเดียวกับความผิดอาญาทั่ว ๆ  ไปนั่นเอง  และมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๓  ซึ่งมี

เจตนารมณเพื่อประกันเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล  เพราะมิไดลวงละเมิดเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพจนเกินความพอเหมาะพอควรแกกรณีแตอยางใด  อีกทั้งบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญทั ้งสามมาตราดังกลาวก็สอดคลองกับหลักนิติธรรม  หลักนิติรัฐ  และหลัก

ธรรมาภิบาล  อันเปนหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   
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๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๑๐๐  และมาตรา  

๑๒๒  ไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  

มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๓  
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 
 ประธานวุฒิสภาสงคำรองของสมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการการเลือกตั ้งสงคำรอง 

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช)  รวมสองคำรอง   

 เนื่องจากคำรองทั้งสองมีประเด็นในการพิจารณาเกี่ยวของกัน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่  

๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑ ใหรวมการพิจารณาคำรองทั้งสองเขาดวยกัน   

 คำรองที่หนึ่ง  ประธานวุฒิสภามีหนังสือ  สงคำรองของนายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  สมาชิก

วุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภา  รวม  ๒๙  คน  ผูรองที่  ๑  ฉบับลงวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เพื่อ

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี  (นายสมัคร  สุนทรเวช)  

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๑๘๒  

วรรคหนึ่ง  (๗)  และวรรคสาม  และมาตรา  ๒๖๗ ขอเท็จจริงตามคำรองและเอกสารประกอบสรุปไดวา 

 ผูถูกรองเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดำรงตำแหนงทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรี  จึงอยูในบังคับ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ที ่บัญญัติไววา  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะดำรงตำแหนงใดในหางหุ นสวน  บริษัท  หรือองคการทีด่ำเนินธุรกิจ  

โดยมุงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย  แตปรากฏวา           

ผู ถูกรองไดเปนพิธีกรใหกับบริษัทเฟซ มีเดีย จำกัด หลายรายการ ซึ ่งคำวา  “พิธีกร” เปนการดำรง

ตำแหนงใดหรือเปนลูกจางซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ผูถูกรองทราบเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ดีอยูแลว  แตยังคงปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติดังกลาวอยูตลอดเวลา  และได

มายุติบทบาทพิธีกรตอเมื่อมีผูรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได

มีอำนาจที่จะตักเตือน  เนื่องจากรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๑๘๒  (๗)  กำหนดใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

เมื่อไดกระทำการตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  เพือ่ดำเนินการตรวจสอบความสิ้นสุดลงซึ่งความเปน

รัฐมนตรีของผู ถูกรองในฐานะนายกรัฐมนตรี  ผู รองที ่  ๑ จึงใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๑  

ใหประธานวุฒิสภาสงคำรองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่วินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรี  ในตำแหนง

นายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงแลวหรือไม   

ประธานวุฒิสภาส่งคำรองของสมาชิกวุฒิสภาเพื ่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง : คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุด

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ 
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 คำรองที่สอง   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  สงคำรองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูรองที่  

๒ ฉบับลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวา  ความเปนรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๑  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และมาตรา  ๒๖๗  ขอเท็จจริงตามคำรองและเอกสารประกอบสรุปไดวา   

 เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๑  นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  ไดมีหนังสือรองเรียนตอประธาน

กรรมการการเลือกตั้งวา  ผูถูกรองขณะดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี  ไดรวมเปนพิธีกรในรายการ “ชิมไป  

บนไป”  และรายการอื่น ๆ  ของบริษัทเฟซ  มีเดีย  จำกัด  อันเปนบริษัทของเอกชนทีด่ำเนินธุรกิจโดย 

มุงหาผลกำไร  หรือรายไดมาแบงปนกัน  ซึ่งปรากฏตอสาธารณชนหลายครั้งทางสื่อมวลชน  อันเปน

การกระทำอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

ซึ ่งทำใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๘๒  (๗)  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  นับแตวันที่กระทำการอันตองหาม   

 ผูรองที่  ๒  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแลว  ขอเท็จจริงรับฟงไดความวา  บริษัท 

เฟซ  มีเดีย  จำกัด  กอตั้งในป  ๒๕๓๗  มีนายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  เปนกรรมการผูจัดการ  โดยมี

วัตถุประสงครับจางจัดทำรายการตาง  ๆ  เพื่อการโฆษณา  การบันเทิง  ประชาสัมพันธ  และการสงเสริม

การขายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน   สิ ่งตีพิมพ  และสื่อโฆษณาทุกชนิด  ในป  ๒๕๔๓  

นายศักดิ์ชัย  แกววรรณีสกุล  ไดเชิญผูถูกรองเขาทำหนาที่พิธีกรในรายการ”ชิมไป  บนไป”  ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  ซึ่งผูถูกรองไดรับทำหนาที่พิธีกรดังกลาวเรื่อยมา  โดยไดรับคาตอบแทนการ

เปนพิธีกรครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท  และบางครั้งไดรับเงินเพิ่มซึ่งเปนคาจัดซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารที่

ออกรายการประมาณครั ้งละ  ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  บาท  และในขณะที่ผู ถูกรองดำรงตำแหนงเปน

นายกรัฐมนตรียังไดรับทำหนาที่เปนพิธีกรในรายการ”ชิมไป  บนไป”  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  

ใหแกบริษัทเฟซ  มีเดีย  จำกัด  แตไมปรากฏพยานหลักฐานวา  ผูถูกรองไดรับเงินคาตอบแทนจากบริษัท

หรือไม  สำหรับรายการ  “ชิมไป  บนไป”  ไดมีการนำรูปใบหนานายกรัฐมนตรีและรูปจมูกชมพูโดยเขียน

ชื่อผูถูกรองลงโฆษณาเปนสัญลักษณทางการคารูปการตูน  ซึ่งกลายเปนสัญลักษณประจำรายการที่มี

ผลในการจดจำของผูชมโดยทั่วไป  ทั้งนี้รูปการตูนดังกลาวจะมีปรากฏในรายการเปนระยะ ๆ อยูตลอด  

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเสียงขางมาก  จึงเห็นควรสงเรื่องที่ผูถูกรองเขาไปทำหนาที่เปนพิธีกร 

ในรายการ”ชิมไป  บนไป”  และรายการยกโขยง  ๖  โมงเชา  ของบริษัทเฟซ  มีเดีย  จำกัด  ไปยัง 

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา  การเปนพิธีกรในรายการดังกลาวเปนการดำรงตำแหนงในหางหุนสวน  

บริษัท  หรือองคการทีด่ำเนินการโดยมุงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  อันจะทำใหความเปน

นายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในมาตรา  ๑๘๒  (๗)  และมาตรา  ๒๖๗  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม   
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 ผูรองที่  ๒  ไดพิจารณาแลว  เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  จึงมีมติ

ใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยวาความเปนนายกรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลง

หรือไม   

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองทั ้งสองเรื ่องนี ้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  และมาตรา  ๒๖๗  ประกอบ  

มาตรา  ๑๘๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๙๑  หรือไม 

 กรณีตามคำรองปรากฏวา  ผู รองที่  ๑  เปนสมาชิกวุฒิสภาจำนวน  ๒๙  คน  ซึ ่งเปนจำนวน 

ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาไดเขาชื่อรองตอประธาน

วุฒิสภา  และผูรองที่  ๒  เปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดสงคำรองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  

ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองสิ้นสุดลงหรือไม  กรณีจึงเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๒  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๙๑  แลว  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำรอง 

ดังกลาว 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ความเปนรัฐมนตรีของผู ถูกรองสิ ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  วรรคหนึ่ง  (๗)  

ประกอบมาตรา  ๒๖๗  เพราะเหตุผูถูกรองดำรงตำแหนงใดในบริษัทเฟซ  มีเดีย  จำกัด  ซึ่งเปนบริษัท 

ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  หรือเปนลูกจางของบริษัทดังกลาว  หรือไม   

 ปญหาประการแรกที่ตองวินิจฉัยวา  ผูถูกรองเปนลูกจางของบริษัทเฟซ มีเดีย จำกัด หรือไม  

พิจารณาแลวเห็นวา  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ซึ่งบัญญัติหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปน

ลูกจางของบุคคลใดเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนไปโดยชอบ  ปองกันมิให

เกิดการกระทำที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  อันจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมซึ่งยากตอ

การตัดสินใจทำใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ  เมื่อ 

ผูดำรงตำแหนงคำนึงถึงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ  การขัดกันระหวางประโยชน

สวนตัวกับการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชนสวนตัวจะไดมาจากการเสียไป

ซึ่งประโยชนสาธารณะ 

 การทำใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวบรรลุผลจึงมิใชแปลความคำวา “ลูกจาง” ใน 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เพียงหมายถึงลูกจางตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  หรือตามกฎหมายภาษีอากร  เทานั้น  เพราะกฎหมายแตละ
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ฉบับยอมมีเจตนารมณแตกตางกันไปตามเหตุผลแหงการบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ  ทั้งกฎหมายดังกลาว

เปนกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกวารัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ  และยังมี

เจตนารมณเพื่อปองกันการกระทำที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนแตกตางจากกฎหมายดังกลาวอีก

ดวย  ดังนั้น  คำวา “ลูกจาง” ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  จึงมีความหมายกวางกวาคำนิยามของ

กฎหมายอื่น  โดยตองแปลความตามความหมายทั่วไป  ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดใหความหมายของคำวา  “ลูกจาง”  วาหมายถึง  “ผูรับจางทำการงาน  ;  ผูซึ่งตกลง

ทำงานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”  โดยมิไดคำนึงวาจะมีการทำสัญญาจางเปน

ลายลักษณอักษรหรือไม  หรือไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง  สินจาง  หรือคาตอบแทนในลักษณะที่ 

เปนทรัพยสินอยางอื ่น  หากมีการตกลงเปนผู รับจางทำการงานแลว  ยอมอยู ในความหมายของ              

คำวา “ลูกจาง”  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  ทั้งสิ้น   

 ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนผูถูกรองวา  หลังจากผูถูกรองเขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรี

แลว  ผู ถูกรองยังคงเปนพิธีกรในรายการ”ชิมไป  บนไป” และ “ยกโขยง  ๖  โมงเชา” ใหแกบริษัท         

เฟซ มีเดีย จำกัด  เมื่อพิเคราะหถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัทเฟซ  มีเดีย  จำกัด  ไดกระทำรวมกันกับ 

ผูถูกรองมาโดยตลอดเปนเวลาหลายป  โดยบริษัทเฟซ  มีเดีย  จำกัด  ทำเพื่อมุงคาหากำไร  มิใชเพื่อ

การกุศลสาธารณะ  และผูถูกรองก็ไดรับคาตอบแทนอยางสมฐานะและภารกิจ  เมื่อไดกระทำในระหวาง

ที่ผูถูกรองดำรงตำแหนงเปนนายกรัฐมนตรีจึงเปนการกระทำและนิติสัมพันธที่อยูในขอบขายที่มาตรา  

๒๖๗  ประสงคจะปองปรามเพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนกับภาคธุรกิจเอกชนแลว  กรณีถือไดวา  

ผูถูกรอง  เปนลูกจางของบริษัทเฟซ มีเดีย จำกัด เปนการกระทำ อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๖๗  ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒   วรรคหนึ่ง  

(๗)  โดยไมจำตองวินิจฉัยในปญหาวา  ผูถูกรองดำรงตำแหนงใด  ในบริษัทเฟซ  มีเดีย จำกัด หรือไมอีก  

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา   ผูถูกรองกระทำการอันตองหาม 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  มีผลใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  

ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๑๘๒ วรรคหนึง่  (๗)  และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา  นายกรัฐมนตรี    ผูถูกรอง กระทำการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๗  เปนเหตุ

ใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๒  จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตำแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๑๘๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปนการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ทำให

รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ  จึงอยูในตำแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น

ใหมจะเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๘๑ 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ประธานวุฒิสภาสงคำรองซึ่งเปนความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา  จำนวน  ๓๐  คน  (ผูรอง)  ตาม 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา  การแปรญัตติ

เพิ ่มเติมงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก  และใหการแปรญัตติหรือการกระทำฝาฝนนั ้น สิ ้นผลไป  

ขอเท็จจริงตามคำรองดังกลาว  รวม  ๕  ขอ  สรุปไดวา 

 ขอ  ๑  การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๒  

ในวาระที่สอง  มีการตัดลดงบประมาณลง  ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐  บาท  แตมีการตั้งงบประมาณเพิ่ม

กลับมาเทาจำนวนดังกลาว  โดยมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูใชงบประมาณและมีฐานะเปนสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรดวย  ดังนั้น จึงตองหามในการแปรญัตติหรือกระทำดวยประการใด  ๆ  ที่มีผล  หรือมีสวน

ไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย  จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  

วรรคหา  และวรรคหก 

 ขอ  ๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  คือ  นายสุรพงษ  สืบวงศลี  ถูก  คตส.  ยื่นฟองเปน 

คดีอาญาตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ในคดีการออกสลากพิเศษ 

แบบเลขทาย  ๓  ตัวและ  ๒  ตัว  และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

ประทับฟองไวแลว  การที่บุคคลดังกลาวยังคงปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ 

 ขอ  ๓  การนำเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

ไมมีเอกสารประกอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๗  โดยเฉพาะในสวนที่มีการแปรญัตติ

ปรับเพิ่มไมมีขอความและรายละเอียด  จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ 

 ขอ  ๔  การจัดทำงบประมาณรายจายงบกลางขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๗  วรรคสอง   

 ขอ  ๕  การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ ไมปรากฏแผนงาน  

และโครงการที่มีวัตถุประสงคในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๖  จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด  ว่าการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก  หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ 
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 เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา  ศาลรัฐธรรมนูญไดใหผูรอง  และผูเกี่ยวของ  คือ  ผูแทนสำนัก

งบประมาณ  มาชี้แจงพรอมยื่นเอกสารประกอบ 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญ  ตรวจคำรองแลว  เห็นวา  จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่รวมกันเสนอความเห็นมี

จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา จึงเปนไปตามหลักเกณฑ

ทีบั่ญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด สำหรับประเด็นตามคำรองดังกลาว  ศาล 

รัฐธรรมนูญ พิจารณาแลว  เห็นวา  คำรอง  ขอ  ๑  ทีก่ลาวอางวา  มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคหา  และขอ  ๒  ถึงขอ ๕  มิใชกรณีที่อยูในอำนาจพิจารณาวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด  คงมีประเด็นตามคำรอง  ขอ  ๑  

เฉพาะในสวนที่กลาวอางวา  มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก  เทานั้น  

ที่เปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด  จึงมีคำสั่งใหรับคำรองนี้ไว

พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะในประเด็นขอ  ๑  ในสวนที่กลาวอางวา  มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก   

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัยวา  การเพิ ่มงบประมาณรายจายประจำป 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก  หรือไม 

 พิจารณาแลว  กระบวนการจัดทำและพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายตามรัฐธรรมนูญ  และ 

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณใหฝายบริหาร  (คณะรัฐมนตรี)  เปนผูมีอำนาจจัดทำงบประมาณ

รายจาย  เพราะเปนผูดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่น  เพื่อนำมาใชในการบริหารประเทศ   

สวนฝายนิติบัญญัติ  (รัฐสภา)  เปนผูมีอำนาจอนุมัติงบประมาณรายจายตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ   

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณแลว  จะมอบนโยบายให

กระทรวงและหนวยงานของรัฐไปกำหนดยุทธศาสตรและเปาหมายใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป  โดยตองพิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจายเสนอ

รัฐมนตรี ใหความเห็นชอบกอนสงใหสำนักงบประมาณจัดทำขอเสนองบประมาณรายจายประจำปเสนอ

ตอคณะรัฐมนตรี  และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  สำนักงบประมาณจะดำเนินการจัดพิมพราง 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

กอนนำเสนอตอสภาผู แทนราษฎรพิจารณาตอไปเปนสามวาระ  ในวาระที่หนึ่งเปนขั ้นรับหลักการ                   

เมื ่อรับหลักการแลว  สภาผู แทนราษฎรจะตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ ้นคณะหนึ่งเพื ่อพิจารณา            

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณในวาระที่สอง  โดยมีอำนาจพิจารณา 
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รายละเอียดและปรับลดงบประมาณของกระทรวงและหนวยงานของรัฐในรายการตาง  ๆ  เมื่อปรับลด

ไดจำนวนเทาใด  คณะรัฐมนตรีจะขอเพิ่มงบประมาณรายจายโดยมอบหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอ

เพิม่งบประมาณรายจายใหแกกระทรวงหรือหนวยงานของรัฐ  เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจาย

เพิ ่มเติมสงไปยังสำนักงบประมาณ  เพื ่อรวบรวมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนนำเสนอให 

คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู แทนราษฎรพิจารณา  เมื ่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา             

เสร็จแลว  จะเสนอรายงานพรอมรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปที่ผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเรียงลำดับมาตราในวาระที่สอง  จากนั้น 

จะพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระที่สามกอนสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป 

 ขอเท็จจริงจากคำรองและเอกสารประกอบ  รวมทั้งการชี้แจงของผูรองและผูเกี่ยวของ  (ผูแทน

สำนักงบประมาณ) ตอศาลรัฐธรรมนูญไดความวา  คณะรัฐมนตรีเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยตั้งวงเงินไวจำนวน  ๑,๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

สภาผูแทนราษฎรมีมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จำนวน  ๖๓  คน  สำนัก

งบประมาณมีหนังสือแจงสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  ที่ยังมีความจำเปนในการใช

จายงบประมาณใหจัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจายเฉพาะรายการที่มีความจำเปนเรงดวนอยาง

แทจริง  และสอดคลองกับนโยบายที ่สำคัญของรัฐบาลตามแนวทางและหลักเกณฑการเสนอขอ             

เพิ่มงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ

หลักเกณฑดังกลาวแลว  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  สงคำขอเพิ่มงบประมาณ

รายจายที่รัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบไปยังสำนักงบประมาณเพื่อรวบรวมวิเคราะห  สรุปผล

เสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ซึ ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามรายการและจำนวนที่สำนัก

งบประมาณนำเสนอ  จำนวน  ๑๑๘,๗๔๙,๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงในรายการใด  

และมอบหมายใหสำนักงบประมาณนำเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  คณะกรรมาธิการ

วิสามัญมีหลักเกณฑในการพิจารณาคำขอเพิ่มงบประมาณรายจาย  คือ  คำนึงถึงความเหมาะสมและ

ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนกระทรวงที่จัดทำไวและความเห็นของสำนัก

งบประมาณเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับความสำคัญของรายการซึ่งใหความสำคัญลำดับแรกในรายการที่

มีขอผูกพันตามขอกฎหมายที ่รัฐบาลไดมีมติไปแลว  คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นชอบรายการที ่                 

สำนักงบประมาณไดเสนอไวตามคำขอเพิ่มงบประมาณรายจายในวงเงิน ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐  บาท  

ซึ่งมีจำนวนเทากับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดวงเงินในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และไดเสนอความเห็นพรอมรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายโดยตั ้งวงเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จำนวนทั ้งสิ ้น  

๑,๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามตอไป   
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 เห็นไดวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติเกี ่ยวกับ 

คณะรัฐมนตรีวา  ใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และรัฐมนตรีอาจแตงตั้งจาก

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรประกอบเปนคณะรัฐมนตรีก็ได  และรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติใหสมาชิก               

สภาผูแทนราษฎรผูที่ไดรับแตงตั้งตองสิ้นสุดสมาชิกภาพลงดวยเหตุที่เปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  

รัฐมนตรี ซึ ่งแตงตั ้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงมีฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเฉพาะตัว 

อีกดวย  เพียงแตในการประชุมสภาผู แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎรซึ ่งดำรงตำแหนงเปน

รัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทีเ่กีย่วกับการดำรงตำแหนง  การปฏิบัติหนาที่  

หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นมิได  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๗  วรรคสอง  เมื่อคณะรัฐมนตรี 

มีอำนาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายตอรัฐสภาและเสนอคำขอเพิม่งบประมาณ

รายจายในชั ้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  การเสนอเรื่องดังกลาวเปนการกระทำ 

โดยคณะรัฐมนตรีซึ ่งเปนองคกรฝายบริหารที ่มีอำนาจตัดสินใจกระทำในรูปของมติคณะรัฐมนตรี  

โดยการตัดสินใจของรัฐมนตรีที ่ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี  มิไดกระทำในฐานะเปนสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร  ประกอบกับขอเท็จจริงที่วา  การเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจายของคณะรัฐมนตรีที่

จัดทำขึ้นโดยสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  ๑๑๘,๗๔๙,๑๐๐,๐๐๐  บาท  

และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญท่ีใหปรับลงเหลือจำนวน ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท น้ัน  

ไดดำเนินการไปตามกระบวนการจัดทำและอนุมัติงบประมาณดังทีไ่ดกลาวมาขางตนแลว  สวนทีผู่รอง

ใหขอเท็จจริงในการชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา  งบประมาณรายจายที่ตั้งเพิ่มเปนการแปรญัตติเพื่อ 

ผลประโยชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น  ไมปรากฏพยานหลักฐานใดแสดงใหเห็นไดวาเปนการตั้ง

เพิ่มเพื่อประโยชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ใดหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสัดสวนในเขตใด  

และสมาชิก สภาผูแทนราษฎรหรือกรรมาธิการวิสามัญจะมีสวนในขั้นตอนการใชงบประมาณรายจายที่

ขอเพิ่มเติมดังกลาวไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอยางไร  กรณีจึงฟงไมไดวา  มีการกระทำใหสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการคนใดเขาไปมีสวนในการใชงบประมาณรายจายที่

ขอเพิ่มเติมดังกลาวไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอันจะเปนการกระทำที่ฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก   

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  การเพิม่งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

ไมปรากฏวามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทำดวยประการใด  ๆ  ที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๘  วรรคหก   
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 
 สำนักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือลงวันที ่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  สงความเห็นของศาลฎีกา 

และคำโตแยงของโจทกที่  ๑  ถึงที่  ๑๐  (นายสมเกียรติ  บุญศิริ  ที่  ๑  นางลัดดาวัลย  บุญศิริ  ที่  ๒  

นายวิชัย  บุญศิริ  ที่  ๓  นายสมนึก  บุญศิริ  ที่  ๔  นายสมบัติ  บุญศิริ  ที่  ๕  นายสมศักดิ์  บุญศิริ  ที่  ๖  

นางสาวพิมพกมล  บุญศิริ  ที ่  ๗  นางสาวคนึงนุช  บุญศิริ  ที ่  ๘  นางสาวภัทริน  บุญศิริ  ที ่  ๙  

และนายดำรงค  บุญศิริ  ที ่  ๑๐) ในคดีแพงของศาลจังหวัดขอนแกน  เพื ่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔  วา  

ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ขอ  ๑  และขอ  ๒  

พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  

(ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๒  

หรือไม  โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้   

 นายสมเกียรติ  บุญศิริ  ที่  ๑  กับพวกรวม  ๑๐  คน  เปนโจทก  ฟองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

เปนจำเลยตอศาลจังหวัดขอนแกน  เมื่อวันที ่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  วา  ผู วาราชการจังหวัด

ขอนแกน  ไดลงนามในคำสั่งจังหวัดขอนแกนที่  ๒๑๑๖/๒๕๒๕  ลงวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๒๕  ใหถอน

สญัชาตไิทยของโจทกทัง้สบิตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัท่ี ๓๓๗ ลงวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  

และใหนายอำเภอจำหนายชื ่อโจทกทั ้งสิบออกจากทะเบียนบาน  โดยอางวาโจทกที่  ๑  และที่  ๒  

เปนคนญวนอพยพ  ทำใหโจทกทั้งสิบไดรับความเสียหาย โดยกลาวในคำฟองวา  โจทกที่  ๑  เกิดที่

ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  เมื ่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๕  สวนโจทกที ่  ๒  เกิดที่ 

ศาลฎกีาสง่คำโตแยงของโจทก  (นายสมเกียรต ิ บญุศริิ  กับพวกรวม  ๑๐  คน)  

ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดขอนแก่น  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

วา่  ประกาศของคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ ๓๓๗  ลงวนัที ่ ๑๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  

ขอ  ๑  และขอ  ๒  พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  ขัดหรือ

แยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๓๒  หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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ตำบลนาหวา  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๗  โจทกที่  ๑  และที่  ๒  อยูกินฉันสามี

ภริยาตลอดมาและมีบุตรดวยกัน  ๘  คน  คือโจทกที ่ ๓  ถึงที ่ ๑๐  เมื่อโจทกทัง้สิบเกิดในประเทศไทย  

จึงเปนบุคคลสัญชาติไทย  คำสั่งถอนสัญชาติโจทกท้ังสิบจึงไมชอบดวยกฎหมาย  ขอใหศาลพิพากษาให

โจทกทั้งสิบมีสัญชาติไทย  และสั่งใหจำเลยเพิกถอนคำสั่งจังหวัดขอนแกนที่  ๒๑๑๖/๒๕๒๕  และใหใส

ชื่อและสัญชาติไทยของโจทกทั้งสิบในทะเบียนบาน  หากไมปฏิบัติตามใหถือคำพิพากษาแทนการแสดง

เจตนา 

 ศาลจังหวัดขอนแกนมีคำพิพากษาเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๔  โดยพิเคราะหขอเท็จจริงที่

โจทกและจำเลยนำสืบแลวเห็นวา  คำสั่งจังหวัดขอนแกนที่  ๒๑๑๖/๒๕๒๕  ใหถอนสัญชาติโจทกทั้งสิบ

ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟองโจทก 

 โจทกทั ้งสิบยื ่นอุทธรณคัดคานคำพิพากษาศาลจังหวัดขอนแกน  และศาลอุทธรณภาค  ๔                              

มีคำพิพากษาเมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๔๖  วา  ที่ศาลชั้นตนพิพากษายกฟองโจทกชอบแลว  อุทธรณ

ของโจทกทั้งสิบฟงไมขึ้น  พิพากษายืน   

 โจทกทั้งสิบยืน่ฎีกาและยืน่คำรองลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๖  ขอใหศาลฎีกาสงเรื่องไปให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๒  นอกจากนี้พระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ  ซึ่งแกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)     

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕   มาตรา  ๑๑  ขัดตอ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐   

 ศาลฎีกาพิเคราะหแลวเห็นวา  ในคำฟองฎีกา  โจทกทั้งสิบยกขอตอสูวา  ประกาศของคณะปฏิวัติ  

ฉบับที่  ๓๓๗  ขอ  ๑  ที่จำเลยอางเปนเหตุถอนสัญชาติไทยของโจทกที่  ๓  ถึงที่  ๗  และประกาศของ

คณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ขอ  ๒  ที่จำเลยยกขึ้นเปนขออางวา  โจทกที่  ๘  ถึงที่  ๑๐  ไมไดสัญชาติ

ไทย  รวมทั้งพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ  (ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕)  และ พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาตรา ๑๑ บัญญัติใหพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ  มีผลใชบังคับกับผูที่เกิด

กอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับดวยนั้น  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  เพราะเหตุ

วาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมีผลใหบุคคลที่เกิดในประเทศไทยไมไดสัญชาติไทยตามหลัก 

ดินแดน  และยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๒  เพราะมีผลยอนหลังไปกระทบกระเทือนตอ

สิทธิที่จะมีสัญชาติไทยของโจทกทั้งสิบอีกดวย  ปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวดวย

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  แมโจทกทั้งสิบมิไดยกขึ้นวากลาวในศาลลางทั้งสอง  

โจทกทั้งสิบยอมยกขึ้นวากลาวในชั้นฎีกาได  และบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวศาลฎีกาจะตองใช

บังคับแกคดีนี้  เมื่อมีขอโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ทั้งยังไมมี

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที ่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินั ้น  ศาลฎีกาจึงมีคำสั ่งเมื ่อวันที ่  ๑๖  
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มิถุนายน  ๒๕๔๗  ใหสงขอโตแยงของโจทกทั ้งสิบเฉพาะขอที่วา  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  

๓๓๗  ลงวันที ่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ขอ  ๑  และขอ  ๒  รวมทั้งพระราชบัญญัติสัญชาติ               

พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ  ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๒  เพือ่ศาลรฐัธรรมนูญจะไดพจิารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๔ 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย  หรือไม   

 ศาลรฐัธรรมนญูตรวจคำรองแลว  มคีำสัง่ใหรบัคำรองไวดำเนนิการตามขอกำหนดศาลรฐัธรรมนญู 

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ขอ  ๑๒  และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔   

 คดีอยู ระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ตอมาไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  

๒๕๔๙  เมื ่อวันที ่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  โดยมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหบรรดาการใดที ่มี

กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญ

หรือไม  ใหเปนอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  และวรรคสี่  บัญญัติใหบรรดาอรรถคดีหรือการใด 

ที่อยูในระหวางการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ ใหโอน 

มาอยูในอำนาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ตอมาไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ขึ้นไวใหใชแทนรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  โดยมาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง วรรคสาม

และวรรคสี่  บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และใหบทบัญญัติ  มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  วรรคสามและ

วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ยังคงมีผลใช

บังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญขึ ้นใชบังคับ  โดยบรรดาคดีหรือการใดที ่อยู ในระหวางดำเนินการของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตอไป  และเมื ่อมีการแตงตั ้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญนี ้แลว  บรรดาคดีหรือการที่คางดำเนินการนั้นใหโอนไปอยู ในอำนาจหนาที ่ของ 

ศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหม  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำรองนี้ได 
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำรองนี้  ไดมี 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  แลว  โดยบทบัญญัติ                

มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ที่ผูรอง

โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายไปขัดหรือแยงนั้น  มีหลักการอยางเดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงวินิจฉัย

คำรองนี้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยจึงมีวา  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  

ลงวันที ่ ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ขอ  ๑  และขอ  ๒  พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

มาตรา  ๗  ทวิ  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระราช

บัญญัติสัญชาติ   (ฉบับที ่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง                     

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว 

 ๑. ประเด็นที่วา ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ขอ  ๑  และขอ  ๒  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  หรือไม  นั้น  เห็นวา  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  ๑๓  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ไดถูกยกเลิกไปแลวโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาตรา  ๓  ตั ้งแตวันที  ่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๓๕  กอนที ่จะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  กรณีจึงไมมีบทบัญญัติ 

แหงกฎหมายอันจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได  จึงไม 

จำตองวินิจฉัยในประเด็นนี้ 

 ๒.  ประเด็นที่วา  พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  มาตรา  ๗  ทวิ  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  หรือไม  นั ้น  เห็นวา  ในระหวาง

พิจารณาคำรองนี้ไดมีพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศใชบังคับตั้งแต                 

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  มีผลทำใหความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๗  ทวิ  แหง 

พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถกูยกเลกิและใชความใหมแทนแลวโดยพระราชบญัญตัสัิญชาต ิ (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

มาตรา  ๗  กรณีเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไมมีผลใชบังคับแลว  แตโดยที่ความใน 

วรรคสองของมาตรา  ๗  ทวิ  ยังคงเหมือนเดิม  เพียงแตเพิม่ขอความวา  “หรือเปนการทั่วไป”  ซึ่งถือวา
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เปนบทบัญญัติที ่เปนคุณยิ ่งกวาเดิมศาลรัฐธรรมนูญจึงรับวินิจฉัยให  สวนความในวรรคสามของ              

มาตรา ๗ ทวิ มีการแกไขมากและหลักการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมรับวินิจฉัยให 

 ประเด็นที ่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยจึงมีวา  พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘                 

มาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)                     

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  การกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหสัญชาติและการเสียสัญชาติแก

บุคคล  จะมีขอบเขตเพียงใดถือเปนนโยบายของรัฐแตละรัฐ  ซึ่งเปนอำนาจอธิปไตยของรัฐโดยการตรา

เปนกฎหมายใชบังคับตราบเทาที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและขอตกลงระหวางประเทศ  สำหรับ

บทบัญญัติ  มาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ   (ฉบับที  ่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ ่งมีผลใชบังคับอยู ในปจจุบันนัน้  

เปนบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑยกเวนการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนตามมาตรา  

๗  (๒)  อันเปนหลักเกณฑที่กำหนดขึ้นตามความจำเปนและเหมาะสมแกสภาพและสถานะทางดาน

ประวัติศาสตร  ความมั่นคง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับบุคคล

ทั่วไปโดยเสมอกัน  ไมไดยกเวนใหใชบังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ  

อันจะทำใหบุคคลไมไดรับความเสมอภาคหรือไมไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกันในการไดหรือ 

เสียสัญชาติตามกฎหมาย  อีกทั้งไมไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง

ความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม  หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๓๐  นอกจากนั้นมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง   แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มิไดเปนบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่กำหนดองคประกอบการกระทำที่เปนความผิดและกำหนดโทษไวอันจะเปนความผิดอาญา  

กรณีไมมีประเด็นปญหาใหพิจารณาวินิจฉัยวา  เปนบทบัญญัติที ่ลงโทษบุคคลทางอาญาโดยไมมี 

ความผิด  ไมมีโทษและไมมีกฎหมาย  หรือเปนกฎหมายที่ลงโทษทางอาญาบุคคลยอนหลังหรือไม   

จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง 

 สวนมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม  

โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  นั้น  เปนบทบัญญัติที่ยกเวนหลักการที่บุคคล

ตามมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  จะไมไดรับสัญชาติไทย  โดยใหอำนาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยใชดุลพินิจสั่งเปนการเฉพาะรายใหบุคคลที่ไมไดสัญชาติไทยตามมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  

ไดสัญชาติไทยตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ดังนั้น  หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

จะพิจารณาใหสัญชาติไทยแกบุคคลใดตามมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะตองใชมาตรฐาน
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เดียวกัน  คือ  หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  บทบัญญัติมาตรา  ๗ ทวิ  วรรคสองดังกลาวใชบังคับ

เปนการทั่วไป  เปนการขยายโอกาสใหบุคคลทุกคนที่ไมไดสัญชาติไทยตามมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  

สามารถยื่นขอสัญชาติไทยไดโดยเสมอกัน  ไมไดเปนบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติตอบุคคล  กรณีถือไดวา

เปนบทบัญญัติที่เปนคุณ  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๓๐  นอกจากนั้น  มาตรา  ๗  ทวิ  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มิไดเปนบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่กำหนดองคประกอบการกระทำที่เปนความผิดและกำหนดโทษไวอันจะเปนความผิดอาญา  

ยอมไมมีกรณีที่จะพิจารณาวาเปนบทบัญญัติที่ลงโทษบุคคลทางอาญาโดยไมมีความผิด  ไมมีโทษและ

ไมมีกฎหมาย  หรือเปนกฎหมายที ่ลงโทษทางอาญาบุคคลยอนหลังหรือไม  จึงไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง 

 ๓. ประเด็นที่วา  พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๙  

วรรคหนึ่ง  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  พระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที ่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  

วรรคหนึ่ง  เปนบทบัญญัติที่ใหนำมาตรา  ๗  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ

การไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดและขอยกเวน  มาใชบังคับกับผูที ่เกิดในราชอาณาจักรไทยกอน                  

วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๓๕  ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย  เวนแตผูไดสัญชาติไทย 

โดยคำสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๗  ลงวันที่  

๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  อยูแลวกอนวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๓๕  การที่มาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  

ใหนำบทบัญญัติมาตรา  ๗  ทวิ  ไปใชบังคับยอนหลังดังกลาว  แมสงผลกระทบตอบุคคลทั้งดานบวก

และดานลบ  แตก็เปนการใชบังคับทั่วไป  ไมไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  หรือทำใหบุคคลไมไดรับความเสมอภาคกันตามกฎหมาย  หรือไมไดรับ

ความคุมครองโดยกฎหมายอยางเทาเทียมกันในการไดหรือไมไดสัญชาติไทย  กรณีจึงไมเปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  นอกจากนั้น  แมมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับมาตรา  ๗  ทวิ  ยอนหลัง 

ดังกลาว  อาจเปนผลรายแกบุคคลบางรายที่เกิดในราชอาณาจักรไทย  กอนวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  

๒๕๓๕  แตก็ไมไดเปนบทบัญญัติที ่กำหนดการกระทำอันเปนความผิดหรือกำหนดโทษทางอาญา  

อันจะทำใหบุคคลตองรับโทษทางอาญาในการกระทำกอนที่จะมีกฎหมายใชบังคับแตอยางใด  กรณีมิได

เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับยอนหลังไปเอาผิดหรือลงโทษทางอาญาแกบุคคล  จึงไมขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง 
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 สวนมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  นั ้น                

เปนขอยกเวนของมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยกอนวันที่พระราช

บัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใชบังคับ  คือ  กอนวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ    ๒๕๓๕  แตไม

ไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง  อาจไดสัญชาติไทยตามมาตรา  ๗  ทวิ  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ

สัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ซึ ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที ่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะรายก็ได  

ตามหลักเกณฑที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด  อันเปนบทบัญญัติที ่เปนคุณแกบุคคลตามมาตรา  ๑๑  

วรรคหนึ่ง  กรณีเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับกับบุคคลเปนการทั่วไป  มิไดเปนการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตอบุคคล  และมิไดเปนกฎหมายที ่มีผลยอนหลังไปเอาผิดหรือลงโทษทางอาญา 

แกบุคคลแตอยางใด  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  

มาตรา  ๗  ทวิ  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)    

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๑  ไมขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐  และ มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สงความเห็นของนาวาอากาศตรี  ประสงค  สุนศิริ  สมาชิก                 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  และคณะรวม  ๓๐  คน  ผูรอง  สรุปขอเท็จจริงไดวา 

 ๑. ผูรองเสนอความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงาน 

สลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

และมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เพื่อสงความเห็น

ดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป  โดยมีความเห็นดังนี้  

  ๑.๑ รางพระราชบัญญัติดังกลาวตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

เนื่องจากรางพระราชบัญญัตินี้เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ตองหามมิใหสมาชิกสภานิติ 

บัญญัติแหงชาติเสนอ  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งแรกเริ่มที่มีการเสนอราง 

พระราชบัญญัตินี้  รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  

จึงไดมีหนังสือมายังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทักทวงการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว  

หลังจากนั้นปรากฏวามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติบางทานไดเขาพบนายกรัฐมนตรี และตอมา

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือขอถอนหนังสือทักทวงดังกลาว  เมื ่อรางกฎหมายนี้เปนราง 

พระราชบัญญัติเกี ่ยวดวยการเงิน  กรณีจึงตองหามมิใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ 

รางกฎหมายนี ้ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เวนแตจะไดสงไปใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาและให 

ความเห็นชอบกอน  แตปรากฏวาไมมีการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา

ใหความเห็นชอบแตประการใด  การถอนหนังสือจึงไมมีผลตามกฎหมายวาเปนการใหความเห็นชอบ

ของนายกรัฐมนตรี  จึงเปนรางกฎหมายที่ตองหามมิใหเสนอและพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า  ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลาก 

กินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ  และมีขอความขัด หรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม่   

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๕๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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 อนึ ่ง  ในชั ้นกรรมาธิการมีการแปรญัตติและมีการแกไขเพิ ่มเติมรางพระราชบัญญัติดังกลาว    

และ ทำใหรางพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งตองมีการ

ดำเนินการใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  คือ  การใหนายกรัฐมนตรีรับรอง  แตปรากฏวามีการ

รวบรัด  ไมมีการดำเนินการดังกลาวใหถูกตองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  ดังนั้น  การที่สภานิติบัญญัติ

แหงชาติไดพิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติซึ ่งเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินใน

ลักษณะดังกลาว  จึงไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

  ๑.๒ รางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ... ขัดตอ 

รัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  

   (๑) รัฐบาลนี ้ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะยึดมั ่นในคุณธรรม  ศีลธรรมและ 

จริยธรรมตลอดจนจะยึดมั่นในหลักปรัชญาพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการบริหาร

ราชการแผนดิน  ซึ่งรัฐบาลมีหนาที่ตองดำเนินการตรากฎหมายใหเปนไปตามที่แถลงนโยบายไวตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๗๕  แตรางกฎหมายฉบับนี้ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่มีผลใชบังคับตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๗๕   

   (๒)  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๗๘  (๑)  บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบาย 

ดานการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และความมั่นคงของประเทศ

อยางยั่งยืน  โดยตองสงเสริมการดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคำนึงถึงผลประโยชนของ

ประเทศชาติในภาพรวมเปนสำคัญ  แตรางกฎหมายฉบับนี้เปนรางกฎหมายที่มีผลเปนการทำลายสังคม  

เศรษฐกิจ  และความมั่นคงของประเทศ  ทำใหประชาชนลุมหลงและงมงายในอบายมุข  ขัดกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทำลายผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมดวย   

   (๓) รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๗๙ บัญญัติใหรัฐตองใหความอุปถัมภและคุ มครอง

พระพุทธศาสนา  รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช  เพื ่อเสริมสรางคุณธรรมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  แตรางกฎหมายฉบับนี ้จะทำใหรัฐบาลกลายเปนเจามือหวยและแสวงหา 

ผลประโยชนจากความลุมหลงงมงายและความเพอฝนของประชาชน  มอมเมาประชาชนใหเสื่อมเสีย

คุณธรรมและทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ 

   (๔) รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๓  บัญญัติใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ 

ดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แตการที่รัฐจะเปนเจามือหวยบนดินเสียเองตามราง

กฎหมายฉบับนี้เปนการทำลายแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถึงแกน  เพราะยุยงสงเสริมสนับสนุน

มอมเมาประชาชนใหลุมหลงงมงายและฝกใฝในอบายมุข  ไมรูจักความพอเพียง  ไมรูจักเหตุผล  ไมรูจัก

ความพอประมาณ   

   (๕) รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๔  (๒)  บัญญัติใหสนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม  

จริยธรรม  ควบคูกับการประกอบกิจการ  ซึ่งหมายถึง  การสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกอบสัมมา

อาชีพ ที่ยึดคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  แตรางกฎหมายฉบับนี้จะทำใหรัฐเปนเจามือหวย  สงเสริมให
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ประชาชนเลนหวย  มอมเมาใหประชาชนเลนหวย  เปนการทำลายคุณธรรม  ศีลธรรม  และจริยธรรม   

   (๖) รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๗  บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวม               

ในกิจการตาง  ๆ  แตรัฐบาลโดยหนวยงานของรัฐกลับฝาฝนรัฐธรรมนูญ  สมรู  และสมยอม  ยืมมือ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติบางคนใหเสนอรางกฎหมายฉบับนี้  แทนที่รัฐบาลจะเปนฝายเสนอ 

เสียเอง  โดยมีผลประโยชนทับซอนดังที่ปรากฏเปนขาววาสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจายเงิน 

คาตอบแทนในลักษณะคาวิจัยใหกับผูใกลชิดของสมาชิกบางคนที่เสนอรางกฎหมายนี้เปนคาตอบแทน

เปนการกระทำที่จงใจหลีกเลี่ยงการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทบ

ตอผลประโยชนของประชาชนทั้งชาติ 

   (๗) รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนรางกฎหมายท่ีฉอฉลงบประมาณแผนดินและ 

หลีกเลี่ยงการใชจายเงินงบประมาณแผนดินใหเปนการใชจายเงินตามอำเภอใจ  ซึ่งขัดตอหลักกฎหมาย

ทั่วไปและขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย  ทั้งนี้  เนื่องจากรายไดทั้งปวงที่เปนของรัฐ 

จะตองนำสงกระทรวงการคลัง  และหากจะมีการใชจายเงินของแผนดิน  รัฐธรรมนูญบัญญัติบังคับให

ตราเปนกฎหมายงบประมาณ  ซึ ่งตองผานการพิจารณาของรัฐสภากอนเปนรายปหรือรายครั ้งไป  

แตรางกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติใหนำรายไดซึ่งเปนของรัฐเอาไปใชจายโดยตรง  โดยไมตองนำเงินสง

กระทรวงการคลัง  เปนการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

ทำใหมีการใชจายเงินแผนดินไดตามอำเภอใจโดยไมตองมีการตราเปนกฎหมายงบประมาณ  

และหลีกเลี่ยงไมใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบการใชจายเงินนั้นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  

จึงเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ใชเลหกลอุบายฉอฉลเงินแผนดิน 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑) หรือไม 

 คดีอยู ระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และวรรคสี่ บัญญัติ

วา  เมื่อมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว  บรรดาคดีหรือการที่คางดำเนินการ

นั้นใหโอนไปอยูในอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหม 

 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบ

แลว กอนที ่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื ่อพระมหากษัตริยทรงลง 

พระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๑๕๐  หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ 

กอนที ่นายกรัฐมนตรีจะนำรางพระราชบัญญัตินั ้นขึ ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั ้งหนึ ่ง  (๑) 
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หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาว 

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้    

ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี  

แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 

และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  ...”  และมาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ใหสภา

นิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

ทำหนาที ่รัฐสภา  สภาผู แทนราษฎร  และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมี 

การประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา  ๑๒๗” 

 พิจารณาแลวเห็นวา  ผูรองเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  จำนวน  ๓๐  คน  ซึ่งเปนจำนวน

ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (ในขณะนั้นสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีจำนวน  ๒๕๐  คน)  เขาชื่อเสนอความเห็นวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงาน

สลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และ 

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กรณีจึงเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ ่ง  (๑)  เมื ่อประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงคำรองมายัง 

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยไดตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  และใหผูเกี่ยวของ  ไดแก  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และเลขาธิการวุฒิสภา  ชี ้แจงแสดงความเห็น               

ซึ่งผูเกี่ยวของไดชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ   

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นการวินิจฉัยวา  (๑)  รางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบง

รัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  (๒)  ราง 

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  ....  มีขอความขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม  และจะตองตกไปตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  หรือไม 

 ประเด็นแรก  รางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตราขึ้น

โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

 มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก                    

มาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  จึงจะเปนองคประชุม 
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เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗  สภาผูแทน 

ราษฎรและวุฒิสภาจะกำหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได 

 ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ขอ  ๑๘  “ใหสมาชิกผูมาประชุมลงชื่อในสมุดที่จัดไวกอนเขาประชุมทุกคราว  และเมื่อมีสัญญาณ

ใหเขาประชุม  ใหสมาชิกเขานั่งในที่ที่จัดไว 

 เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

เมื่อประธานขึ้นบัลลังกใหผูที่อยูในที่ประชุมสภายืนขึ้นจนกวาประธานจะไดนั่งลง” 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให 

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอำนาจในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ตามหลักการตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายในมาตรา  

๑๔๑  และมาตรา  ๑๕๔  ซึ่งเปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราช

บัญญัติอื่นที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลววา ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  

และมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือไม  และตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศใช

เปนกฎหมายตามมาตรา  ๒๑๑  มาตรา  ๒๑๒  มาตรา  ๒๔๕  และมาตรา  ๒๕๗  ที่บัญญัติใหศาลที่

พิจารณาคดี บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ  ผูตรวจการแผนดิน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาติ  เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา  บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลว

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  โดยไมอาจหยิบยกประเด็นความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดอีก 

 การขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติอื่นที่มิใช

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  กอนประกาศใชเปนกฎหมาย  เปนไปตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๑๕๔  กลาวคือ  กอนนำรางพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ

ทรงลงพระปรมาภิไธย  หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

รวมกันมีจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว  หรือนายกรัฐมนตรี  เห็นวารางพระราชบัญญัติใดมี

ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือตราขึ ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญให

ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว  หรือนายกรัฐมนตรีสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อพิจารณาวินิจฉัย   

 บทบัญญัติดังกลาวกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง 

พระราชบัญญัติทั ้งในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัตินั ้นตราขึ ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหง 

รัฐธรรมนูญหรือไม  ประการหนึ่ง  และรางพระราชบัญญัตินัน้มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

หรือไม อีกประการหนึ่ง  หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัตินั้น มีขอความขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญนี้และขอความดังกลาวเปนสาระสำคัญ  หรือรางพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปตามมาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม   
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 ในประเด็นวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที ่ ..)  พ.ศ.  .... ตราขึน้

โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  นั้น  มีประเด็นเบื้องตนที่ตองวินิจฉัยกอนวา  

การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และองคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๒๙๓  หรือไม 

 รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  มีสาระสำคัญ  คือ  การกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาที่มี

จำนวนมากเพียงพอที่จะมารวมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในลักษณะของมติที ่ประชุม 

ในการพิจารณารางกฎหมายและปฏิบัติหนาที่อื ่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันเปนหลักการ

ประชุมสภาที่ใชอยูในนานาประเทศ  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตาง  ๆ   ที่ใชบังคับ

ตลอดมา  ลวนมีบทบัญญัติวาดวยองคประชุมของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามจำนวนที่กำหนด

ไวในรัฐธรรมนูญจึงจะเปนองคประชุม  การที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ประกอบกันเปนองคประชุมไว  ก็เพื่อใหการประชุมพิจารณาเรื่องตาง  ๆ 

ของสภาเปนไปดวยความรอบคอบ  และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง  

โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในสวนที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั้น  

กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา  เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลว  ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในการพิจารณาทุกวาระ  และเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดองคประชุมไว 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภายอมมีความหมายวา การประชุม

สภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาที่มีจำนวนสมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุม  จะถือวา

เปนการใชอำนาจนิติบัญญัติโดยองคกรสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมได  และหากมีการออกเสียง 

ลงคะแนนในที ่ประชุมสภาผู แทนราษฎรและที ่ประชุมวุฒิสภาที ่ไมครบองคประชุมจะถือวาเปน 

การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาที่ชอบดวยบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญไมได 

 สำหรับการตรารางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  นั้น 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ ่ง  บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง     

ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙   ทำหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  และ 

วุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก  ในการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกรที่ใชอำนาจนิติบัญญัติแทนสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปน 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ครบองคประชุม  จึงจะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบ 

ดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเชนกัน 

 สวนขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๑๘  วรรคสอง  ที่กำหนด 

วา   “เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม”  



รายงานประจำป ๒
๕๕๑ 

206

ศาลรัฐธรรมนูญ 

นั้น  เปนเพียงบทบัญญัติเกี ่ยวกับการเปดประชุมวา  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถ 

ดำเนินการไดเมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  แตภายหลังเปดการประชุมแลว  ในขั้นตอนของการลงมติเรื่องใด  ๆ  ซึ่งเปนผล

มาจากการประชุมปรึกษาหารือของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  องคประชุมจะตองเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  กลาวคือ  จะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  เพราะองคประชุมมิไดมี

ความหมายแตเพียงวา  เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบและเปดการประชุมแลว  หลังจากนั้นสมาชิก

จะอยู รวมประชุมหรือไม ก็ได  โดยไมตองคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในที่ประชุมอีกตอไป  หากเปน 

เชนนั้นแลว  ผลก็จะเปนวา  หลังจากเปดประชุม  แมจะมีสมาชิกอยูประชุมเพียงไมกี่คนก็อาจลงมติและ

มีเสียงขางมากได  ซึ่งมิใชเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  และหากถือจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อมาประชุม 

เปนองคประชุมของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง  คงจะไมปรากฏเหตุการณดังเชนที่เกิดขึ้น

ในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีต  รวมทั้งในสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ดวย  คือ  การขอใหนับ

องคประชุมในระหวางการประชุมโดยสมาชิกที่มีขอสงสัยวา  องคประชุมไมครบ  และเมื่อปรากฏวา  

องคประชุมไมครบ  ประธานของที่ประชุมก็จะสั่งพักการประชุมหรือใหเลื่อนการประชุมออกไป  

 เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ  ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาสงและชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวา ในคราว

ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ครั้งที่  ๕๗/๒๕๕๐  วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๗.๒๔  

นาฬิกา  อันเปนวันเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหง

รางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งนายสังศิต  พิริยะรังสรรค  

และคณะ  เปนผูเสนอ  มีสมาชิกเขาประชุม  ๑๕๕  คน  ซึ่งครบองคประชุม  ตอมาในคราวประชุมสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  ครั ้งที ่  ๖๑/๒๕๕๐  วันพุธที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๙.๓๗  นาฬิกา  

อันเปนวันเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ ่งขั ้นรับหลักการแหงราง 

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งนายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ   

และคณะ  เปนผูเสนอ  มีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๔๙  คน  ไมถึงกึง่หนึง่ของจำนวนสมาชิกทัง้หมด 

เทาทีม่ีอยู ของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนัน้  คือ   ไมถึง  ๑๒๕  คน  จึงไมครบองคประชุม 

แตขอเท็จจริงสภานิติบัญญัติแหงชาติไดสงรางพระราชบัญญัติฉบับของนายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ   

ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับของนายสังศิต พิริยะรังสรรค   ซึ่งสภา

นิติบัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งขึ้นกอนหนานั้นพิจารณา  เพื่อใหรวมพิจารณารางทั้งสองฉบับเขาดวยกัน  

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  

พ.ศ.  ....  ที่นายสังศิต  พิริยะรังสรรค   และนายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ   เปนผูเสนอ  เสร็จแลว  จึงเสนอ

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ครั ้งที ่  ๖๗/๒๕๕๐  

เปนพิเศษ  วันพุธที ่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ปรากฏวา  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง  
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รางมาตรา  ๓  มีจำนวนผูเขาประชุมเพียง  ๙๒  คน  สวนรางมาตรา  ๔  มีจำนวนผูเขาประชุมเพียง  

๙๓  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ  

ไมถึง  ๑๒๑  คน  จึงไมครบองคประชุม  และการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม  ในเวลา  ๑๒.๐๗  

นาฬิกา  มีจำนวนสมาชิกผูเขาประชุมเพียง  ๑๑๒  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี

อยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๑  คน  จึงไมครบองคประชุม   และไมอาจถือ

การออกเสียงลงคะแนนที่ไมครบองคประชุมดังกลาวเปนการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ได  ดังนั้น  

จึงถือวาการตรารางพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... ไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  ซึ่งบัญญัติวา หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้น

โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป  และเมื่อราง

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  แลว  กรณีคำขออื่นไมจำตองวินิจฉัย  เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัย

เปลี่ยนแปลงไป 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติสำนักงาน 

สลากกินแบงรัฐบาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ    

และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  สงความเห็นของนายวรัชย  ชวพงษ  สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ  กับคณะรวม  ๕๑  คน  ผูรอง  สรุปขอเท็จจริงไดวา  

 ๑. การตรารางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี ่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  มีบทบัญญัติบางมาตราเปนการจำกัดสิทธิของบุคคลใน

ครอบครัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๕  แตใน                

คำปรารภของรางพระราชบัญญัตินี้มิไดระบุบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอำนาจจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

ดังกลาวไวดวย  จึงเปนการตรารางพระราชบัญญัติโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙  วรรคสอง  

 ๒. รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  และขอความดังกลาวเปนสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ  กลาวคือ  การจำกัดเสรีภาพของ  

”เจาหนาที่ของรัฐ”  “คูสมรส”  และ  “ญาติ”  ตามรางพระราชบัญญัตินี้เกินความจำเปนและกระทบ

กระเทือนตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๒  

รวมตลอดจนกระทบกระเทือนตอสาระสำคัญแหงสิทธิของบุคคลในครอบครัวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๓๕  ขัดตอหลักที่ใหสันนิษฐานไวกอนในคดีอาญาวาบุคคลไมมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  

วรรคสอง  กระทบในสาระสำคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑  รวมทั้ง

กระทบกระเทือนตอเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๓   

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า  ร่างพระราชบัญญัติว่าดวยความผิด

เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวม  พ.ศ.  ....  

ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และมีขอความขัดหรือแยง

ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม่ 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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  (๑) คำวา  “เจาหนาที ่ของรัฐ”  ไมไดมีความหมายเฉพาะบุคลากรของรัฐ อันไดแก 

ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ  หรือขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น  แตยังรวมไปถึงบุคคลนอกภาครัฐซึ่งเปนเอกชนที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

หรืออนุกรรมการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐดวย ทั้งที่หนวยงานภาครัฐตอง

อาศัยบุคคลดังกลาวมาชวยงานของทางราชการ  มาตรการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคลที่ยอมตนเขา

มาเปนกรรมการ  หรืออนุกรรมการเหลานี้  เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเปน 

  (๒)   คำวา  “คู สมรส”  และ  “ญาติ”  ตามรางพระราชบัญญัตินี ้มีความหมาย รวมไป

ถึงผูอยู กินกันฉันสามีภริยาโดยไมจดทะเบียนสมรส  และไมวาจะเกี ่ยวพันทางนิตินัยหรือพฤตินัย  

ซึ่งเปนการกาวลวงและละเมิดหลักการสำคัญ 

  (๓)     คำวา  “ญาติ”  ซึ่งถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรางพระราชบัญญัตินี้มีความหมาย 

กวางขวางถึง  ๘  ประเภท  และอาจนับรวมไดถึง  ๘๔  คน 

  (๔)  การจำกัดเสรีภาพตามมาตรา  ๕  วรรคหา  น้ัน  จะเห็นไดวาเปนกรณีท่ีเจาหนาที่ 

ของรัฐมิไดกระทำเอง  แตคูสมรสและบุตรไมวาโดยนิตินัยหรือพฤตินัยเปนผูกระทำ  กฎหมายใหถือวา

เจาหนาที่ของรัฐเปนผูกระทำ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดรูเห็นเปนใจหรือยินยอม  เปนการสันนิษฐาน

วาบุคคลมีความผิดไวกอน  อันเปนการผลักภาระการพิสูจนทางปฏิเสธใหเจาหนาที่ของรัฐ  จึงเปน 

ขอสันนิษฐานที่กระทำตอเสรีภาพของเจาหนาที่ของรัฐเกินจำเปนเกินสมควรแกเหตุและขัดตอมาตรา  

๒๙  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 

  (๕) รางพระราชบัญญัตินี ้ใชครอบคลุมไปถึงผู ที ่มิใชเจาหนาที ่ของรัฐ  คู สมรส  หรือ 

ญาติดวย  ดังปรากฏในมาตรา  ๖  ที ่ใหสันนิษฐานวา  บุคคลใดรับประโยชนจากการกระทำของ

เจาหนาที่ของรัฐ คูสมรส  หรือญาติของเจาหนาที่ของรัฐก็ถือวามีความผิดทันที  เพราะรางพระราช

บัญญัติใหถือวาบุคคลนั้นมีสวนรวมในการกระทำ  เวนแตจะพิสูจนไดวาไมไดรูเห็นหรือยินยอม  อันเปน

การผลักภาระการพิสูจนเชิงปฏิเสธไปใหบุคคลซึ่งอยูนอกภาครัฐหรือเอกชน  แตไดประโยชนดวย  ทั้ง  ๆ  

ที่ผูนั้นอาจไมไดขอใหเจาหนาที่ของรัฐกระทำการดังกลาว 

  (๖)  การรับของขวัญ  ของที่ระลึก  เงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใด  อันอาจคำนวณ 

เปนเงินได  ตามมาตรา  ๘  มิไดหามเฉพาะเจาหนาที ่ของรัฐ  แตหามเลยไปถึงคู สมรสและญาติ  

อาจมีถึง  ๘๔  ซึ่งเปนการจำกัดเสรีภาพที่เกินจำเปนและเกินสมควรแกเหตุ   

 ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคำรองแลวใหบุคคลที่เกี่ยวของ  ไดแก  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  และผูแทนเลขาธิการวุฒิสภา  สงเอกสารและชี้แจงแสดงความเห็นแลว 
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 ๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไว

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  

(๑)  หรือไม   

 คดีอยู ระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และวรรคสี ่  

บัญญัติวา  เมื่อมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว  บรรดาคดีหรือการที่คาง

ดำเนินการนั้นใหโอนไปอยูในอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  ผูรองเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  จำนวน  ๕๑  คน  ซึ่งเปนจำนวน

ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  (ในขณะนั้นสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีจำนวน  ๒๕๐  คน)  เขาชื่อเสนอความเห็นวา  รางพระราชบัญญัติวาดวย

ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไม

ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  เมื่อประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติสงคำรองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจ

รับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคหนึ่ง  (๑) 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นการวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  และรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม  และจะตองตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  หรือไม   

ในประเด็นแรกวา  รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือไม  นั้น  

มีประเด็นเบื้องตนที่ตองวินิจฉัยกอนวา  การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และ 

องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๒๙๓  หรือไม 
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 พิจารณาแลวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  

วรรคหนึ่ง  นี ้  มีสาระสำคัญ  คือ  การกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาที่มีจำนวนมากเพียงพอที่จะ

มารวมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในลักษณะของมติที่ประชุมในการพิจารณารางกฎหมาย

และปฏิบัติหนาที ่อื ่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันเปนหลักการประชุมสภาที่ใชอยู ในนานา

ประเทศ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ  ที่ใชบังคับตลอดมา  ลวนแตมีบทบัญญัติวา

ดวยองคประชุมของสภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  ตามจำนวนที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ  จึงเปน

องคประชุม  การที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ที่ประกอบกันเปนองคประชุมไวก็เพื ่อใหการประชุมพิจารณาเรื ่องตางๆ ของสภาเปนไปดวยความ

รอบคอบ  และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่

ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในสวนที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั้น  กฎหมายที่ไดรับความเห็น

ชอบจากรัฐสภา  เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  

ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศ จำเปนอยางยิ ่งที ่จะตองไดรับการพิจารณาอยาง

รอบคอบในการพิจารณาทุกวาระ  และเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดองคประชุมไวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  ยอมมีความหมายวา  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและ

การประชุมวุฒิสภาที่มีจำนวนสมาชิก  เขารวมประชุมไมครบองคประชุมจะถือวาเปนการใชอำนาจ

นิติบัญญัติโดยองคกรสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภาไมได  และหากมีการออกเสียงลงคะแนน              

ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบองคประชุม จะถือวาเปนการออกเสียงลง

คะแนนของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได 

 สำหรับการตรารางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  นั้น  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหสภา

นิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

ทำหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการ

ประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกในการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้  สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปน

องคกรที่ใชอำนาจนิติบัญญัติแทนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ครบองคประชุม  จึงจะถือวา

เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเชนกัน 

 สวนขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขอ  ๑๘  วรรคสอง ที่กำหนดวา   

”เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม”  นั้น 

เปนเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปดประชุมวา  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถดำเนินการ

ไดเมื ่อมีสมาชิกลงชื ่อมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที ่มีอยู ของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  แตภายหลังเปดการประชุมแลว  ในขั้นตอนของการลงมติเรื่องใด  ๆ  ซึ่งเปนผลมา
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จากการประชุมปรึกษาหารือของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  องคประชุมจะตองเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  

หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง   

 พิจารณาแลวเห็นวา  เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาสงและชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญวา  ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ครั้งที่  ๓๑/๒๕๕๐  เปนพิเศษ  ในวันพุธที่  ๒๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๐  อันเปนวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ

แหงรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม  พ.ศ.  ....  มีสมาชิกเขาประชุมเพียง  ๗๘  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี

อยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๐  คน  จึงไมครบองคประชุม  และไมอาจถือ

การออกเสียงลงคะแนนที่ไมครบองคประชุมดังกลาวเปนการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  

ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นได 

 ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดตราขึ้นใชแทนรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการประชุม

พิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี ่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  ในวาระที่สาม  คือ  ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ครั ้งที ่  

๕๔/๒๕๕๐  วันพฤหัสบดี ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๐  มีสมาชิกมาประชุมเพียง  ๙๕  คน  ไมถึงกึ่งหนึ่ง

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น  คือ  ไมถึง  ๑๒๕  คน  

จึงไมครบองคประชุม  และไมอาจถือการออกเสียงลงคะแนนที่ไมครบองคประชุมดังกลาวเปนการลงมติ

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๑๒๖  วรรคหนึ่ง  ได   

 ดังนั ้น  เมื ่อองคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติไมครบองคประชุมและไมอาจถือการ

ออกเสียงลงคะแนนที ่ไมครบองคประชุมเปนการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยชอบดวย

รัฐธรรมนูญ  จึงถือวาการตรารางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  อันมีผลใหราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม  ซึ่งบัญญัติวา  หากศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  

ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป  และเมื่อรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกีย่วกับการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  เปนอนัตกไปตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๕๔  

วรรคสามแลว  กรณีคำขออื่น  ไมจำตองวินิจฉัย  เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป 
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๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิด

เกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  พ.ศ.  ....  ตราขึ้นโดยไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๕๔  วรรคสาม 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 ๑.๑   อัยการสูงสุด  ผูรอง  ยื่นคำรอง  ลงวันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ          

มีคำสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย  ผูถูกรอง  เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา  ผูถูกรอง

กระทำการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๓๗  พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  (๑) (๒)  และมาตรา  

๙๕  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการได

มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  โดยมีคำขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ดังนี้ 

  (๑) มีคำสั่งยุบพรรคผูถูกรอง  โดยนางอนงควรรณ  เทพสุทิน  หัวหนาพรรค  เน่ืองจาก 

นายสุนทร  วิลาวัลย  กรรมการบริหารพรรคและเปนรองหัวหนาพรรคผูถูกรอง  ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี  กระทำการเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  กระทำการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๓๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  

(๑)  และ  (๒)  ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

  (๒)    มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ผูถูกรอง  

มีกำหนดเวลาหาป  นับแตวันที ่มีคำสั ่งใหยุบพรรคผู ถูกรอง  โดยจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของ                

หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคตามบัญชีรายชื่อเอกสารทายคำรองหมายเลข  ๒  ทั ้งหมด 

หรือจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคที่เปนผู มีสวนรู เห็นหรือ             

ปลอยปละละเลย  หรือทราบการกระทำของผูสมัคร  มีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรมแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต  และเที่ยงธรรมตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิก

วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  โดยขอใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๑.๒  ผู ถูกรอง  ยื ่นคำชี ้แจงแกขอกลาวหาลงวันที ่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  โดยขอให             

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  รวมทั้งโตแยงการมีผลบังคับ

ใชของขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อัยการสูงสุดของใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔ (๑)  และ  (๒)  

และมาตรา  ๙๕  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว  เห็นวา  คำรองของผูรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔ (๑)  และ  (๒)  

และมาตรา  ๙๕  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๕  และขอ  ๒๗  ศาลรัฐธรรมนูญ                  

จึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำรองของผูรองได   

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคำรอง  คำรองแกไขเพิ ่มเติม  คำชี ้แจงแกขอกลาวหา  เอกสาร

ประกอบ คำรอง  คำชี้แจงแกขอกลาวหา  รวมทั้งไดตรวจพยานหลักฐานของคูกรณีแลว  เห็นวา  คดีมี

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที ่จะพิจารณาวินิจฉัยได  กรณีไมจำเปนตองเรียกเอกสาร

หลักฐานอื่นตามที่คู กรณี  รองขออีก  ศาลจึงงดการไตสวน  ตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๓๗  และเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคผูถูกรอง              

หรือผูแทนแถลงการณปดคดีดวยวาจา   

 กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นแหงคดี  มีประเด็นท่ีผูถูกรองโตแยง                    

เกี่ยวกับ ความมีผลบังคับใชของขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่วาศาลรัฐธรรมนูญไมมีอำนาจนำขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ 

การทำ  คำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาใชในการสั่งรับคำรองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย 

ไวพิจารณาวินิจฉัยและดำเนินกระบวนพิจารณาตอไปได  เพราะพนระยะเวลาการบังคับใชตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐๐  วรรคหา  และการที ่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำรองไวพิจารณาไมตองดวย

ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ขอ  ๑๗  (๑๗)  นั้น 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๐  

วรรคหา  บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกขอกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย

ไดในระหวางที ่ยังไมไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  โดยใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  และศาลรัฐธรรมนูญก็ไดออกขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 
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วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใชในการพิจารณาวินิจฉัยคดีและใชขอกำหนด 

ดังกลาวในการพิจารณาวินิจฉัยคดีมาโดยตลอด  และขอกำหนดดังกลาวในหมวด  ๒  อำนาจศาล                  

ขอ  ๑๗  (๑๗)  ก็เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบ

พรรคการเมือง  สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย   วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น 

ขณะที่ทำการวินิจฉัยคำรองนี้ อยูในขั้นตอนการพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ  และระยะเวลา

ตามที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐๐  วรรคหา   ที่กำหนดใหตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ  ก็เปนเพียงระยะเวลาเรงรัดให 

ฝายนิติบัญญัติดำเนินการเทานั ้น  โดยไมไดมีบทบัญญัติวาหากตราไมเสร็จภายในกำหนด ให 

ขอกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยที่ศาลออกใชบังคับเปนอันสิ้นผลไปแตอยางไร 

ศาลรฐัธรรมนญูจงึยงัใชขอกำหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีตอไปได  

 ประเด็นแหงคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้ 

 ประเด็นที ่ ๑ นายสุนทร  วิลาวัลย  รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหาร 

พรรคมัชฌิมาธิปไตย  กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม 

 ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม   

 ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง หรือไม  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งของ

ประเทศเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง

ดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดซื้อสิทธิซื้อเสียงของประชาชนเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง  อันเปนวิธีการ

ที่นักการเมืองสวนหนึ่งใชกันมานานจนเปนความเคยชินแลวกลายเปนจุดเปราะบางทางการเมืองที่

นักการเมืองผูกระทำไมรูสำนึกวาเปนการกระทำความผิดที่รายแรง ทำใหการเมืองและประชาธิปไตย

ของประเทศไทยไมพัฒนาไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริง  และกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศเปน

อยางมาก  เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เมื่อเขาสูอำนาจแลว  ยอมใชอำนาจหนาที่แสวงหาประโยชน

โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย  เพือ่เตรียมไวสำหรับใชในการเลือกตั้ง

ครั้งตอไปเพื่อใหไดอำนาจสำหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป  เปนวัฏจักรที่เลวรายอยางไมมี 

ที่สิ้นสุด  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  จึงไดกำหนดมาตรการปองกันและ

กำหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส   

เขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง  และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั ้งมั่นอยูในสุจริตธรรม 

ใหไดมีโอกาสทำภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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 ประเด็นที ่ ๑ นายสุนทร  วิลาวัลย  รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหาร 

พรรคมัชฌิมาธิปไตย  กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  ประเด็นปญหาการกระทำความผิดของนายสุนทร  วิลาวัลย  รองหัวหนา

พรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  นั้น ผานกระบวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมาแลว  อันเปนการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๙  และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   พ.ศ.  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๑๐๓   อันเปนกระบวนการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมาย

กำหนดไวโดยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๙  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเปนที่สุด  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ในกรณดีงักลาวได ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดมคีำวนิจิฉยัไวแลววา นายสนุทร วลิาวลัย  

รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองกอใหผู อื ่นกระทำ  สนับสนุน  หรือรู เห็นเปนใจ 

ใหบุคคลอื่นกระทำการดังกลาว  อันเปนการกระทำที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓   

 ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแลวนั้น  เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้  

และเปนประเด็นที่อยูในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเปนผูวินิจฉัยตามที่

กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง  ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๑๐๓  บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตั้ง  

ประเด็นขอเท็จจริงเรื่องการกระทำของนายสุนทร  วิลาวัลย  เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๕๓  หรือไม  จึงถือเปนที่ยุติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว  ทั้งไมปรากฏวามี

การดำเนินการใดที่มิไดเปนไปตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ  ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมี

อำนาจเขาไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งดังกลาวได   

 ประเด็นที่ ๒  มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  บัญญัติไวเปนการ

เด็ดขาดวา  ถามีการกระทำผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง  และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  หัวหนา

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง

การกระทำผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว  มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม  ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที ่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  แมตามคำชี ้แจงของผู ถูกรองและ
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คำแถลงการณของหัวหนาพรรคผูถูกรองจะยืนยันวา พรรคการเมือง หัวหนาพรรค  หรือกรรมการบริหาร

พรรค  จะไมไดเปนผูกระทำก็ตาม  กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทำ  จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยง

ได  แมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื ่นได  ทั ้งนี ้เนื ่องจากความผิดในการทุจริตซื ้อสิทธิ 

ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง  เปนความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทำจะใชวิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได  

กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของผูบริหารพรรคจะตองคัดเลือกบุคคลที่จะเขารวมทำงานกับพรรค  

และคอยควบคุม  ดูแล  สอดสองไมใหคนของพรรคกระทำความผิด  โดยมีบทบัญญัติใหพรรคการเมือง

และกรรมการบริหารพรรคจะตองรับผิดในการกระทำของกรรมการบริหารพรรคคนที่ไปกระทำความผิด

ดวย ในทำนองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา  ถาผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมี

อำนาจทำการแทนนิติบุคคลไปกระทำการใดที่อยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นแลวกอใหเกิด

ความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทำของผูแทนหรือผูมีอำนาจกระทำ

การแทนนิติบุคคลนั้นดวย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได  คดีนี้จึงถือไดวา  มีเหตุตามกฎหมายที่ศาล 

จะตองวินิจฉัยวาสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม  

 โดยที่ผู ถูกรองเปนพรรคการเมืองอันเปนองคกรที่มีความสำคัญยิ่งของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ตองเปนแบบอยางที่ถูกตอง  ชอบธรรม  และสุจริต  การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรของผูถูกรอง  ควรไดมาดวยความบริสุทธิ์  ดวยความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรค 

การเมืองผูถูกรองเปนหลัก  มิใชไดมาเพราะผลประโยชนหรืออามิสสินจางที่เปนเหตุจูงใจผูมีสิทธิ

เลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหกรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกันทำหนาที่ควบคุมดูแล 

ผูสมัครรับเลือกตั้งที ่พรรคสง  ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคดวยกันเอง มิใหกระทำการอยางหนึ่ง  

อยางใดฝาฝนกฎหมาย  แตนายสุนทร  วิลาวัลย  รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง

กลับใชวิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง  ทำใหผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เพิ่มขึ้น  ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว  กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง 

 ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทำผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคนกับ

บุคคลผูกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง และยืนยันวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น ไมมีสวน

รูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปน

ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคเสียเอง

ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา  กรรมการบริหารพรรคคนนั้นมีทั้งเจตนาและการกระทำผิด  

ยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก  จึงยอมไมมีความจำเปนที่จะตองใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการ

บริหารพรรคคนอื่นเปนผูมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว มิไดยับยั้ง

หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป  เพราะกรรมการบริหารพรรคที่

กระทำผิดตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทำความผิดดวย จึงเปนกรณีที่

รายแรงกวากรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเปนผูกระทำ  อันเปนไปตาม

หลักกฎหมายที่วา  เมื่อกฎหมายหามกระทำสิ่งชั่วรายใดไว  สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้นยอมถูกหามไปดวย  
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ซึ่งตรงกับสามัญสำนึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนเชนนั้น”  ขออางของพรรค

ผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น  

 การที่นายสุนทร  วิลาวัลย  รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  มีบทบาทสำคัญ

ในพรรค  จึงเปนผูมีหนาที่ตองควบคุมและสอดสองดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู  

กระทำการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  แตกลับเปนผูมากระทำความผิดเสียเอง  อันเปนความผิดที่

รายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ  กรณีจึงมีเหตุอันสมควร 

ที่จะตองยุบพรรคผูถูกรอง  เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม  และเพื่อใหเกิดผล 

ในทางยับยั้งปองปรามมิใหเกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นอีก  

 ประเด็นที่พรรคผูถูกรองอางวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  นั ้น  เห็นวา  มาตรา  ๑๐๓  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ดังกลาวมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  แต เปนบทบัญญัติ ที ่สอดคลองกัน  

พรรคการเมืองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  การสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลของพรรคการเมืองจึงเปนไปตามที่กฎหมาย

กำหนด  การยุบพรรคเปนการสิ้นสุดสภาพของพรรคการเมืองประเภทหนึ่งที่เปนไปตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได  มิใชจำกัดเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น  

 ประเด็นที ่ผู ถูกรองอางวา  ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอำนาจสั่งใหยุบพรรค  แตมีอำนาจสั่งใหเลิก

กระทำการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคสามเทานั้น  เห็นวา  การรองขอใหยุบพรรคตามคำรอง

ในคดีนี้เปนการรองขอใหยุบพรรคตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖๘  มิใช

การรองขอใหยุบพรรคตามมาตรา  ๖๘  เพียงลำพัง  ศาลจึงมีอำนาจที่จะวินิจฉัยใหยุบพรรคไดโดย           

ไมจำตองสั่งใหเลิกกระทำการตามมาตรา  ๖๘  วรรคสาม  สำหรับการยื่นคำรองของผูรอง นั้น  เปนการ 

ยื่นคำรองตอศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  

๙๕  และไดดำเนินการมาโดยถูกตองตามครรลองแหงขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

และการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทุกประการแลว  จึงเปนการดำเนินการตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย 

 สำหรับประเด็นที่ผูถูกรองอางวา  นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน  หัวหนาพรรคไดลาออกตั้งแตวันที่  ๔  

ธันวาคม  ๒๕๕๐  แลว  จึงถือวากรรมการบริหารพรรคพนจากตำแหนงแลว  นั้น  เห็นวา  แมหัวหนา

พรรคจะลาออกทำใหกรรมการบริหารทั ้งคณะตองพนจากตำแหนง  แตตามขอบังคับของพรรค

มัชฌิมาธิปไตย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ  ๓๐  วรรคหา  กำหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดยังคง

ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม เชนนี ้  จึงตองถือวานายสุนทร  วิลาวัลย  ยังคงมีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรค

มัชฌิมาธิปไตยอยูในขณะเกิดเหตุแมเปนเพียงผูรักษาการก็ไมทำใหฐานะเปลี่ยนแปลงไป  
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 ประเด็นที่ ๓  หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค 

ดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง  ซึ่งเปนการเนนย้ำตรงกับรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  ๖๘  วรรคสี ่  ที ่บัญญัติไวเชนเดียวกัน  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับตามกฎหมายวา                

เมื ่อศาลมีคำสั่งใหยุบพรรคแลวจะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองซึ่งรักษาการในตำแหนงดังกลาวอยูในขณะที่มีการกระทำความผิดเปนเวลาหาป  ซึ่งศาล

ไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองในคดีนี้  เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา  

๖๘ วรรคสี่  มิใชตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไม

วากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม  บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวก็มิอาจลบลาง

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได   

 สวนประเด็นคำขอหรือคำโตแยงอื่นของผูถูกรอง  นั้น  เมื่อไดวินิจฉัยประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ

กำหนดไวตามที่กลาวครบถวนแลว  จึงไมจำตองวินิจฉัยให 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท  จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย  ผูถูกรอง  เนื่องจาก

นายสุนทร  วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย กระทำ

ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐  ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

อันเปนการกระทำเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง 

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  ประกอบมาตรา  ๒๓๗     วรรคสอง  และใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรค  มัชฌิมาธิปไตย  ซึ่งรักษาการใน

ตำแหนงดังกลาวอยูในขณะที่กระทำความผิด  เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง 

ใหยุบพรรคการเมือง  ตามรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง ประกอบมาตรา  ๖๘  วรรคสี่ 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 

 อัยการสูงสุด  ผู รอง  ยื ่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั ่งยุบพรรคชาติไทย  ผู ถูกรอง  

เนื ่องจากปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา  ผู ถูกรองกระทำการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๓๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  และมาตรา  ๙๕  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  

๑๐๓  ดังนี้   

 ๑.๑ เมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร  อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ตอมาประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง  ไดประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนาทั่วประเทศ  ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  

ถึงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ระหวางเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ผูถูกรองมี

ฐานะเปนนิติบุคคลโดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมืองไวใน

ทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่  ๕/๒๕๒๕  ตั้งแตวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๕  ตอมาผูถูกรองไดแจงตอ

นายทะเบียนพรรคการเมืองวาในคราวประชุมใหญสามัญประจำป  ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  

๒๕๔๘  ผูถูกรองไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม  จำนวน  ๕๕  คน  โดยมีนายบรรหาร  

ศิลปอาชา  เปนหัวหนาพรรค  และนายมณเฑียร  สงฆประชา  เปนรองเลขาธิการพรรค  และ 

นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองแลว  ตั้งแต

วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   

 ๑.๒ ประธานกรรมการการเลือกตั ้ง  มีหนังสือลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๑  สงพยาน 

หลักฐาน  ใหผูรองยื่นคำรองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผูถูกรอง  สรุปความไดวา 

  ๑.๒.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจำจังหวัดชัยนาทวา  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่  ๑  เมื่อ

วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  เนื่องจากนายมณเฑียร  สงฆประชา  

ผูสมัครหมายเลข  ๑๑  และนางนันทนา  สงฆประชา  ผูสมัครหมายเลข  ๑๒  ของพรรคผูถูกรองได

กระทำการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐  กลาวคือ  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  

นายมณเฑียร  สงฆประชา  และนางนันทนา  สงฆประชา  ไดบังอาจกอใหผู อื ่นกระทำ  สนับสนุน  

อัยการสงูสดุขอใหศาลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ยบุพรรคชาตไิทย 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๕๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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หรือรูเห็นเปนใจใหตัวแทน  (หัวคะแนน)  จัดเตรียมเพือ่จะใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่หอประชุมโรงเรียน

ชัยนาทพิทยาคม  ๑ เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร  สงฆประชา  

และนางนันทนา  สงฆประชา   

  ๑.๒.๒ คณะกรรมการการเลือกตั ้งพิจารณาแลวมีความเห็นวา   จากขอเท็จจริงที ่

ปรากฏ    มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  นางศิริรัตน   เปยมเพ็ชร  นางศรีประไพ  โตเพ็ง  และนางธิดารัตน  

เหล็กทะเล  จัดเตรียมเพื่อจะใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ๑  เพื่อ

จูงใจใหผู มีสิทธิเลือกตั ้งลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งใหแกนายมณเฑียรสงฆประชา  และนางนันทนา  

สงฆประชา  โดยมีพฤติการณที่เชื่อไดวา  นายมณเฑียร  สงฆประชา  และนางนันทนา  สงฆประชา  

กอใหผูอื่นกระทำ  สนับสนุน  หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทำการดังกลาว  อันเปนการฝาฝนพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิก

วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  จึงมีความเห็นวา  การจัดเตรียมเพื่อจะใหเงินดังกลาวนาจะมีผล

ใหการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท  เขตเลือกตั ้งที ่  ๑  มิไดเปนไปโดยสุจริต 

และเที ่ยงธรรม  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของนายมณเฑียร  สงฆประชา  ผู สมัครหมายเลข  ๑๑  

และนางนันทนา  สงฆประชา  ผูสมัครหมายเลข  ๑๒  พรรคผูถูกรอง  เปนเวลาหนึ่งป  และจัดใหมีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท  เขตเลือกตั้งที่  ๑  จำนวน  ๒  คน  ใหม  รวมทั้งให

ดำเนินคดีอาญาแกนายมณเฑียร  สงฆประชา  นางนันทนา  สงฆประชา  นางศิริรัตน  เป ยมเพ็ชร  

นางศรีประไพ  โตเพ็ง  และนางธิดารัตน  เหล็กทะเล  และแจงความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พรอมสำนวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา  ๑๐๕   

  ๑.๒.๓ คณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพิจารณาแลวมีความเห็นวา  

การใหความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการพิจารณาและวินิจฉัยจากขอเท็จจริงที่ปรากฏ

จากพยานหลักฐานในสำนวนการสืบสวนสอบสวน  และการวินิจฉัยลักษณะการกระทำความ

ผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๑๐๓  จึงเปนการชอบดวยกฎหมาย  

และไมปรากฏวาคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดกระทำการใดโดยไมเทีย่งธรรม  คณะกรรมการการเลอืกตัง้     

จึงมีคำสั่งตามมติในการประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  ใหงดการประกาศ

ผลการเลือกตั้งของนายมณเฑียร  สงฆประชา  และนางนันทนา  สงฆประชา   ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของนายมณเฑียร  สงฆประชา  และนางนันทนาสงฆประชา  เปนเวลาหนึ่งป  และจัดใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท  เขตเลือกตั้ง   ที่  ๑  จำนวน  ๒  คน  ใหม  รวมทั้งใหดำเนินคดี

อาญาแกนายมณเฑียร  สงฆประชา  นางนันทนา  สงฆประชา  นางศิริรัตน  เปยมเพ็ชร  นางศรีประไพ  

โตเพ็ง  และนางธิดารัตน  เหล็กทะเล   
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  ๑.๒.๔ ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั ้งไดมีมติจากการประชุมครั ้งที ่  ๒๑/๒๕๕๑  

เมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๑  ใหสงความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนใหคณะกรรมการ   

ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาใหความเห็นในประเด็น ขอกฎหมายวา  

กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่งเสียเอง  จะถือวาพรรคการเมืองนั้นเปนผูกระทำการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา               

พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง  หรือไม  พรอมทั้งใหสงความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน

สอบสวนใหนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๕  

  ๑.๒.๕ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็น

วา  หากขอเท็จจริงเปนที่ยุติวาผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดเปนผูกระทำ

ความผิดเสียเองแลว  จึงเปนกรณีที่ตองถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการ

ปกครองประเทศ  โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา                

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตองดำเนินการตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตอไป  

  ๑.๒.๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑  

เปดโอกาสใหผู แทนผู ถูกรองเขาชี ้แจงตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ในวันที ่ ๘  เมษายน  ๒๕๕๑              

ซึ่งผูถูกรองชี้แจงวา  ควรนำความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่เห็นวาการกระทำความผิด

ของนายมณเฑียร  สงฆประชา  เปนการกระทำสวนตัวในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง   

มาประกอบการพิจารณาดวย   

  ๑.๒.๗   คณะกรรมการการเลือกตั ้งโดยที ่ประชุมเสียงขางมาก  ครั ้งที ่  ๕๑/๒๕๕๑  

เมือ่วนัที ่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๑  เหน็ชอบตามความเหน็ของนายทะเบยีนพรรคการเมอืง และคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เห็นวาการกระทำของนายมณเฑียร  สงฆประชา  

ตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง  จึงสง

หลักฐานพรอมสำนวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวใหผูรอง  เพื่อดำเนินการตอไปตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง    พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๕   
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  ๑.๒.๘ ผูรองพิจารณาแลว  เห็นวาพยานหลักฐานยังไมสมบูรณเพียงพอ จึงมีหนังสือ

แจงนายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งคณะทำงานขึ้น  เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและ

ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองและผูแทนสำนักอัยการสูงสุดไดตั้งคณะทำงานขึ้น  ซึ่งคณะทำงานได

ขอยุติเปนเอกฉันทใหแจงผูรองใหยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคำสั่งยุบพรรคผูถูกรอง 

 ๑.๓ ผูรองจึงยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให   

  ๑.๓.๑     มีคำสั่งยุบพรรคผูถูกรอง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  และพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  (๑)  (๒)  และมาตรา  ๙๕   

  ๑.๓.๒   มีคำสั ่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของหัวหนาพรรค  และกรรมการบริหารพรรค               

ผู ถูกรองมีกำหนดเวลาหาป  นับแตวันที ่มีคำสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๑๐๓  โดยขอใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๑.๔ ผูถูกรองยื่นคำชี้แจงแกขอกลาวหา  สรุปความไดวา 

  ๑.๔.๑     การที่ผูรองบรรยายคำรองเกี่ยวกับนายมณเฑียร  สงฆประชา  เปนเรื่องที่บรรยาย

ถึงการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  ซึ่งไมอาจถือไดวา นายมณเฑียร  

สงฆประชา  เปนกรรมการบริหารพรรคผูมีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำ

นั้นแลว  มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ผูรองจะตองบรรยายให

ครบองคประกอบตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  ดวยวา  หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองผูใด  ซึ่งไมใชนายมณเฑียร  สงฆประชา  เปนผูมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือ 

ทราบถึงการกระทำนั้นแลว  มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดวย  

การกระทำของนายมณเฑียร  สงฆประชา  จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทำของผูถูกรอง  หัวหนาพรรค

ผูถูกรอง  หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  อีกทั้ง   คดีนี้ไมมีประจักษพยานหรือพยานหลักฐานใด 

อันควรเชื่อไดวา  นายมณเฑียร  สงฆประชา  มีความสัมพันธเกี่ยวของเชื่อมโยงกับนางศรีประไพ  โตเพ็ง  

นางศิริรัตน  เปยมเพ็ชร  และนางธิดารัตน  เหล็กทะเล  มีเพียงการจัดเตรียมพยานแวดลอมที่เปนคนของ

คูแขงขันทางการเมืองของพรรคการเมืองอื่นมาใหการปรักปรำและขยายความใหเชื่อมโยงกับบุคคล 

ทั้งสามเทานั้นนายมณเฑียร  สงฆประชา   จึงมิไดกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   มาตรา  ๙๔  (๑)  (๒)  และมาตรา  ๙๕  ตามที่ถูกกลาวหา   

   ๑.๔.๒   การที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีมติโดยพิจารณาจากรายงานการสืบสวน

สอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเทานั ้น  โดยมิไดนำรายงานการสอบสวนของ 

คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชัยนาท  ยอมถือเปนการไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั ้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี ้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงทำใหมติของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และโดยเที่ยงธรรม   
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  ๑.๔.๓ ตามที ่นางศรีประไพ  โตเพ็ง  นางศิริรัตน  เป ยมเพ็ชร  และนางธิดารัตน              

เหล็กทะเล  ไดถูกกลาวหาวา  กระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ตามมาตรา  ๕๓  (๑)  

และมาตรา ๑๓๗  ขอกลาวหาดังกลาว  ปรากฏวาคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชัยนาท 

เห็นวา  ขอกลาวหาไมมีมูล  จึงใหยุติเรื ่องในสวนคดีอาญานั้น  พนักงานสอบสวน  สถานีตำรวจภูธร

เมืองชัยนาทเห็นสมควร “สั่งไมฟอง” ประกอบกับพนักงานอัยการ ก็มีคำสั่งไมฟอง  เปนผลใหคดีอาญา

เสร็จเด็ดขาด  เนื่องจากนายมณเฑียร  สงฆประชา  นางนันทนา  สงฆประชา  นางศรีประไพ  โตเพ็ง  

นางศิริรัตน  เปยมเพ็ชร  และนางธิดารัตน  เหล็กทะเล  มิไดกระทำความผิดตามที่ถูกกลาวหา  ทั้งกรณีนี้

ก็ไมมีเหตุจูงใจที่ผูถูกรองจะกระทำการใด ๆ อันมีผลใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

เพื ่อใหไดมาซึ ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที ่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ   

  ๑.๔.๔ คดนีีม้กีารตัง้คณะอนกุรรมการสบืสวนสอบสวนจงัหวดัชยันาทและคณะกรรมการ 

สืบสวนสอบสวนใหทำการสอบสวนเรื ่องเดียวกัน  อันเปนการสืบสวนสอบสวนซ้ำซอนกัน                      

ทั้งการสอบสวนในประเด็นที่ถูกกลาวหาก็ไมมีความชัดเจน   

  ๑.๔.๕ ตามคำรองของผูรองระบวุา  “นางศรีประไพ  โตเพง็  ไดใหเงนิแกนางสาวณฐักานต 

เกิดเอี ่ยม  จำนวน  ๔๐๐  บาท และไดพูดจูงใจใหนางสาวณัฐกานต  เกิดเอี ่ยม ใหลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งใหแก  นายมณเฑียร  สงฆประชา  และนางนันทนา  สงฆประชา”  นั้น  ผูถูกรองไดชี้แจงวา  

ไมเคยใหเงินแกนางสาวณัฐกานตเกิดเอี ่ยม  จำนวน  ๔๐๐  บาท  หรือพูดจูงใจใหลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร  สงฆประชา  กับนางนันทนา  สงฆประชา  ตามที่ถูกกลาวหา  

   ๑.๔.๖ เมื่อพิจารณาจากสำนวนการคัดคานเลขที่  ๗/๒๕๕๐  ที่มีนายประวิทย   มวงโพธิ์  

วามีพยานบุคคลที่เกี่ยวของรูเห็นการกระทำความผิด  คือ  นายประกอบ  แยมเจิม  นายสนาน  บินชัย  

และนางประมวล  แยมเจิม  แตเมื่ออนุกรรมการเรียกพยานดังกลาวมาสอบสวนพบวา  พยานทั้งสามคน

ปฏิเสธและยืนยันวาไมเคยรับเงินจากผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท แตอยางใด  แสดง 

ใหเห็นไดวา  นายประวิทย  มวงโพธิ์  มีเจตนาสรางพยานหลักฐานเท็จและกลั่นแกลงนายมณเฑียร  

สงฆประชา  และ  นางนันทนา  สงฆประชา  ใหถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

  ๑.๔.๗   ตามบัญชีรายชื ่อคณะกรรมการบริหารพรรคผู ถูกรอง  ที ่ผู รองไดยื ่นตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญ นั้น  เปนบัญชีรายชื่อซึ่งไมเปนปจจุบันมายื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมเปนธรรม

ตออดีตกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง จำนวน  ๑๒  คน  ซึ่งไมไดมีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรค              

ในขณะที่เกิดเหตุถูกกลาวหา   

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  คดีมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา

วินิจฉัยได  กรณีไมจำเปนตองเรียกเอกสารหลักฐานอื่นตามที่คูกรณีรองขออีก  ศาลจึงงดการไตสวน  

และเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคผูถูกรองหรือผูแทนแถลงการณปดคดีดวยวาจา 
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๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ประเด็นเบื้องตนที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้

ไวพิจารณาวินิจฉัยได  หรือไม  พิจารณาแลวเห็นวา  คำรองของผูรองตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๓๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  (๑)  (๒) 

และมาตรา  ๙๕  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๐๓  ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๕  และขอ  ๒๗  ศาลรัฐธรรมนูญ             

จึงมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ประเด็นที่  ๑  นายมณเฑียร  สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร 

พรรคชาติไทย  กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  ประเด็นปญหาการกระทำความผิดของนายมณเฑียร  สงฆประชา 

รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  นั้น  ผานกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมาแลว  โดยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๙  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหคำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอำนาจทีจ่ะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีดังกลาวได  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคำวินิจฉัยไวแลววา 

นายมณเฑียร  สงฆประชา  รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  กอใหผูอื่นกระทำ 

สนับสนุน  หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทำการดังกลาว  อันเปนการกระทำที่ฝาฝนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา            

พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓ 

 ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแลวนั้น  เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับ  

คดีนี ้ และเปนประเด็นที่อยูในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเปนผูวินิจฉัย 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ   จึงถือเปนที่ยุติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว  ทั้งไมปรากฏ

วามีการดำเนินการใดที่มิไดเปนไปตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ  ศาลรัฐธรรมนูญยอม             

ไมมีอำนาจเขาไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งดังกลาวได 

 ประเด็นที่  ๒  มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา  

ถามีการกระทำผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง  และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  หัวหนาพรรคการเมือง



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 ๒
๕๕

๑ 

227

ศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด  มีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำ

นั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหถือวาพรรคการเมือง

นั ้นกระทำการเพื ่อใหไดมาซึ ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที ่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘  และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง

นั้น  ก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว 

มีกำหนดเวลา  หาปนับแตวันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง  

 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว  เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย ที่บัญญัติไวเด็ดขาด

แลวแมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได  คดีนี้จึงถือไดวามีเหตุตามกฎหมายที่ศาลจะตอง

วินิจฉัยวาสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม  

 ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา  ผูกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  จะตองเปน

บุคคลคนละคนกับบุคคลผูกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง  และยืนยันวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคคนอื่น ไมมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว  มิไดยับยั้งหรือแกไข

เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  นั้น  เห็นวา  ขออางของผูถูกรองฟงไมขึ้น  

 ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา  ผูถูกรองไดกำหนดมาตรการปองกันมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรอง

กระทำการฝาฝนกฎหมายแลว  นั้น  เห็นวา  แมตามคำแถลงการณของหัวหนาพรรคผูถูกรองจะเปน 

เรื่องที่นาเห็นใจอยูมากก็ตาม  แตเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา  มีการกระทำความผิดโดยผูที่เปนกรรมการ

บริหารพรรค  ผูถูกรองแลว  ผูถูกรองยอมตองรับผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 ประเด็นที่  ๓  หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ   มาตรา ๒๓๗  วรรคสอง  บัญญัติไววา  ในกรณีที ่ศาล

รัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนับแตวันที ่มีคำสั ่งใหยุบพรรคการเมือง  

บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับตามกฎหมายวา  เมื่อศาลมีคำสั่งใหยุบพรรคแลวจะตองเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหนงอยูในขณะที่มี

การกระทำความผิดเปนเวลาหาป  ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได   

 สวนประเด็นตามคำขอหรือคำโตแยงอื่นของผูถูกรอง  นั้น  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็น

แหงคดีตามที่กลาวครบถวนแลว  จึงไมจำตองวินิจฉัยให 
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๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคชาติไทย ผูถูกรอง เนื่องจาก 

นายมณเฑียร  สงฆประชา  รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย  กระทำ

ความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

อันเปนการกระทำเพือ่ใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ๖๘   ประกอบมาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง   และใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของหัวหนาพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย  ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในขณะที่

กระทำความผิดเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง  ตาม 

รัฐธรรมนูญ   มาตรา   ๒๓๗   วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖๘  วรรคสี่ 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและสรุปขอเท็จจริง 
 ๑.๑ อัยการสูงสุด  ผูรอง  ยื ่นคำรอง  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

มีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน  ผูถูกรอง  คำรองสรุปความไดวา  

  (๑) ผู ถูกรอง  มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา  ๑๖  โดยไดรับการจดแจงการจัดตั ้งพรรคการเมืองจาก 

นายทะเบียนพรรคการเมืองไวในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่  ๙/๒๕๔๑  ตั้งแตวันที่  ๙  พฤศจิกายน  

๒๕๔๑  ตอมาผูถูกรองไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา  ในคราวประชุมใหญสามัญประจำป  

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองชุด

ใหม  จำนวน  ๓๗  คน  โดยมีนายสมัคร  สุนทรเวช  เปนหัวหนาพรรค  และนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  

เปนรองหัวหนาพรรค  นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและ 

คณะกรรมการบริหารพรรค  ผูถูกรอง  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๐  และเมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  

๒๕๕๐  ไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้ง

ทั่วไปในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐   

  (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง  สมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  กลุมจังหวัดที่  ๑  ในนามผูถูกรอง  และเมื่อวันที่  ๒๐  

ธันวาคม  ๒๕๕๐  นายวิจิตร  ยอดสุวรรณ  ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  

เขตเลือกตั ้งที ่  ๓  พรรคชาติไทย  ยื ่นคำรองคัดคานการเลือกตั ้งตอคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  

มีใจความวา  การที่กลุมกำนันในอำเภอแมจันเดินทางไปพบนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ซึ่งเปนผูบริหาร

พรรคผูถูกรองที่กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐ นาเชื่อวานายยงยุทธ  ติยะไพรัช 

จะตองมีการให  เสนอให  สัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  อันอาจคำนวณเปนเงินใหแก

กลุมกำนันดังกลาว  เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองหรือให 

งดเวนการลงคะแนนใหแกผู สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองอื่น  ซึ ่งเปนการกระทำผิดกฎหมาย  

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันนาจะเปนผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ปรากฏวา  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  

กับพวกไดรับเลือกตั้ง   

อัยการสงูสดุขอใหศาลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ยบุพรรคพลงัประชาชน 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๕๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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 วันที ่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๑  นายวิจิตร ยอดสุวรรณ  ยื ่นคำรองขอถอนคำรองคัดคานการ

เลือกตั้ง  แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอนุญาต  และในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  กับพวก  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

  (๓)   คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้นเพื่อพิจารณา

คำรองคัดคานดังกลาว  ซึ ่งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งวา  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  และนางสาวละออง  ติยะไพรัช  กระทำการฝาฝนพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิก

วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  (๑)  และมาตรา  ๕๗  เห็นควรใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช กับพวก  และใหมีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย   

เขตเลือกตั้งที่  ๓  ใหม   

  (๔) คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีคำวินิจฉัยชี ้ขาดวา  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช กระทำ

การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการได

มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓ และการกระทำของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช   เปนเหตุ

ใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  เขตเลือกตั้งที่  ๓  มิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม  เห็นควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  และใหดำเนินคดีอาญาแกนายยงยุทธ  

ติยะไพรัช  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  ประกอบมาตรา  ๕๗  และใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  เขตเลือกตั ้งที ่  ๓  ใหม  จำนวน  ๑  คน  แทนพวกของ 

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  

  (๕) วันที ่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดยื ่นคำรองตอศาลฎีกา

ซึ่งศาลฎีกาไดมีคำสั่งที่  ๕๐๑๙/๒๕๕๑  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  วินิจฉัยวา  มีเหตุอันควรเชื่อไดวา  

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ไดกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  และการกระทำ

ดังกลาวมีผลทำใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรมตามคำรองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กรณีจึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ  

ติยะไพรัช  และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  เขตเลือกตั้งที่  ๓  จำนวน    

๑  คน  ใหม  แทนพวกของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา ๑๑๑  

จึงมีคำสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  มีกำหนดเวลาหาป  นับแตวันที่มีคำสั่ง

และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  เขตเลือกตั้งที่  ๓  ใหม  จำนวน  ๑  คน  

แทนนางสาวละออง  ติยะไพรัช  ซึ่งเปนพวกของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ดังกลาว 
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  (๖)  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง  กรณีศาลฎีกามีคำสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ  

ติยะไพรัช  และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีความเห็นสรุปไดวา  มีการใหเงินระหวางนายยงยุทธ  

ติยะไพรัช  กับกำนัน  จำนวน  ๑๐  คน  จริง  และผลของการกระทำของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  

รองหัวหนาพรรคผูถูกรองนั้น  เห็นวา มีเหตุอันควรเชื่อไดวา นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ไดกระทำการฝาฝน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการไดมา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  และการกระทำดังกลาวมีผลทำใหการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  

วรรคหนึ่ง  อันเนื่องจากนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง  ซึ่งถือวาเปนกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองอีกตำแหนงหนึ่ง  ไดกระทำการเพื่อใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

และการกระทำดังกลาวมีผลผูกพันผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  ซึ ่งใหถือวา

พรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม

วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งสอดคลองกับคำสั่งศาลฎีกาที่  ๕๐๑๙/๒๕๕๑  จึงเห็นวาการ

กระทำของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ดังกลาวเขาขายเปนการกระทำอันฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔   

  (๗) นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นดวย  จึงเสนอตอคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๑  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบตามความเห็น

ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ใหแจงผูรองเพือ่ดำเนินการตอไป  นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงสง

พยานหลักฐานพรอมสำนวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวขางตนมาใหผูรองพิจารณา

ดำเนินการยื่นคำรองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค ผูถูกรอง  ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  และมาตรา  ๙๕  ประกอบพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิก

วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๑๑   

 ผูรองพิจารณาขอเทจ็จรงิจากพยานหลกัฐานทีป่ระธานกรรมการการเลอืกตัง้  ในฐานะนายทะเบยีน 

พรรคการเมืองสงมาแลว  จึงยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให   

  ๑. มีคำสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๓๗  พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  และมาตรา  ๙๕  และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา    

พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๑๑   

  ๒. มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง 

มีกำหนดเวลาหาป  นับแตวันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง โดยจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา

พรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามบัญชีรายชื่อเอกสารทายคำรองทั้งหมด  หรือจะเพิกถอน
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สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่เปนผูมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละ

ละเลย  หรือทราบการกระทำของผูสมัคร  มีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

แลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๓๗  โดยขอใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๑.๒ ผูถูกรองยื่นคำชี้แจงแกขอกลาวหา  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  สรุปไดดังนี้ 

   (๑)  คำสั่งศาลฎีกาที่  ๕๐๑๙/๒๕๕๑  ไมมีผลผูกพันผูถูกรอง  หัวหนาพรรคและกรรมการ

บริหารพรรคผูถูกรอง  ซึ่งไมใชคูความในคดีดังกลาว  ทั้งนายยงยุทธ  ติยะไพรัช ก็มิไดกระทำการใด

อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันมี

ผลทำใหการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ผูถูกรอง

มิไดกระทำการใดอันเปนการกระทำเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน

ไปตามวิถีทางที ่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันเปนเหตุใหตองยุบพรรคผู ถูกรอง  หัวหนาพรรคและ

กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไมมีสวนรูเห็นกับการกระทำของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  หรือปลอยปละ

ละเลย  หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว  มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม  อันจะเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแตอยางใด   

  (๒) ผู ถูกรองมิไดกระทำการใดที ่จะถือไดวาเปนการกระทำเพื ่อใหไดมาซึ ่งอำนาจใน

การปกครองประเทศ  โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  อันจะเปนเหตุ 

ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๓๗  และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔  (๑)  และ  (๒)  ดวยเหตุผลที ่วา  

พรรคการเมือง  และการเลือกตั ้งเปนองคประกอบพืน้ฐานที ่สำคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  พรรคการเมืองยอมเปนองคกรทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญตอประชาชน  และถือเปน

องคกรตัวแทนทางการเมืองของประชาชนและมีบทบาทตอประเทศชาติ   

  (๓) หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู ถูกรองไมมีผู ใดมีสวนรู เห็นกับเรื ่องที ่

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ถูกกลาวหา  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว  มิไดยับยั้ง

หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  อันจะเปนเหตุใหยุบพรรค   ผูถูกรองและ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง   

  (๔) การดำเนินการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยื่นคำรอง 

ของผูรองในคดีนี้  เปนการละเมิดตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคผูถกูรองตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๔๐  จงึมไิดเปนไปตามหลักนิตธิรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  

วรรคสอง   
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 ดวยเหตุผลดังที่ไดชี้แจงดังกลาว  ผูถูกรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญยกคำรองของผูรอง 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำรอง  คำชี้แจงแกขอกลาวหา  เอกสารประกอบคำรอง  คำชี้แจงแก 

ขอกลาวหา  และไดตรวจพยานหลักฐานของคูกรณีแลว  เห็นวา  คดีมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  กรณีไมจำเปนตองเรียกเอกสารหลักฐานอื ่นตามที่คู กรณีรองขอ             

อีกศาลจึงงดการไตสวน  ตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย                

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๓๗  และเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคผูถูกรองหรือผูแทนแถลงการณปดคดีดวยวาจา   

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไว

พิจารณาวินิจฉัย  หรือไม   

 คำรองของผูรองนี้ตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๔ (๑)  และ (๒)  และมาตรา  ๙๕  และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา                

พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๑๑  ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำ 

คำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๒๕  และขอ  ๒๗  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย

คำรองของผูรองได   

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ประเด็นแหงคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย  ดังนี้ 

 ประเด็นที่  ๑  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร 

พรรคพลังประชาชน  กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือไม 

 ประเด็นที่  ๒  มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม   

 ประเด็นที่  ๓  หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง หรือไม   

 

คำวินิจฉัย 

 ประเด็นที่  ๑  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร 

พรรคพลังประชาชน  กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือไม 
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 พิจารณาแลวเห็นวา  ศาลฎีกาไดมีคำวินิจฉัยไวแลววา  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรค

ผูถูกรอง  กระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  และมีผลทำใหการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที ่ยงธรรม  ตามคำสั ่งศาลฎีกาที ่   

๕๐๑๙/๒๕๕๑  ซึ่งประเด็นที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลวนั้น  เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้  

และเปนประเด็นที่อยูในอำนาจการพิจารณาของศาลฎีกาจะเปนผูวินิจฉัย  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๓๙  วรรคสอง  ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๑๑  บัญญัติใหศาลฎีกาเปน 

ผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไวโดยเฉพาะ  

จึงถือเปนที่ยุติตามคำสั่งของศาลฎีกาดังกลาวแลว  ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมีอำนาจเขาไปตรวจสอบ 

คำวินิจฉัยในปญหาที่เปนอำนาจหนาที่ของศาลฎีกาดังกลาวไดทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มิใชศาลที่มีอำนาจ

รับวินิจฉัยอุทธรณคัดคานคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกาดวย  

 ประเด็นตามคำคัดคานของผู ถูกรองที ่อางวา  คำสั ่งของศาลฎีกาไมมีผลผูกพันผู ถูกรอง              

หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น  เพราะเปนบุคคลภายนอกคดีนั ้น  เห็นวาประเด็นที่         

ศาล รัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยในคดีนี้  มิใชประเด็นที่วา  ผูถูกรอง  หัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคคนอื่นกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓  หรือไม  แตเปนการพิจารณา

วินิจฉัยวา  เมื่อนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ในฐานะรองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  

กระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา  ๕๓  แลว  ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งใหมีการ 

ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

๒๓๗  ประกอบมาตรา  ๖๘  วรรคสี่ หรือไม  โดยไมจำเปนที่จะตองวินิจฉัยวา  ผูถูกรอง  หัวหนาพรรค  

หรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น  เปนผูกระทำผิดดวยหรือไม  คำคัดคานของผูถูกรองจึงไมอยูในอำนาจ

ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับวินิจฉัยใหเปนอยางอื่นใหตางไปจากศาลฎีกาได    

 ประเด็นที่ผู ถูกรองคัดคานวา  การกระทำที่มีการกลาวหาวา  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  กระทำ 

การฝาฝนกฎหมายเกิดขึ้นกอนที่ผู ถูกรองจะมีมติสงนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง  

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  จึงมิไดเปน  “ผูสมัคร”  ในขณะกระทำความผิด  นั้น  เห็นวา  ศาลฎีกาไดวินิจฉัย

ประเด็นนี้ไวแลววา  แมขณะกระทำผิดจะยังมิไดเปน  “ผูสมัครรับเลือกตั้ง” ก็ตาม  แตภายหลังไดสมัคร

รับเลือกตั้ง  ยอมถือเปนการกระทำในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งดวย  ดังนั ้น  จึงไมอยู ในอำนาจของ 

ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นไดเชนกัน   
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 ประเด็นที่  ๒  มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของ

กฎหมายที่บัญญัติไวเด็ดขาดแลววา  หากมีหลักฐานอันควรเชื ่อไดวา  หัวหนาพรรคการเมืองหรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำผิดของ 

ผู สมัครรับเลือกตั้งนั ้นแลว  มิไดยับยั ้งหรือแกไขเพื ่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้น กระทำการเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ

ซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  แมขอเท็จจริง  พรรคการเมือง  หัวหนาพรรค 

การเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคจะไมไดเปนผูกระทำก็ตาม  กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทำ  

จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได  แมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได  ทั้งนี้  เนื่องจาก

ความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้ง  เปนความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทำจะใชวิธี

การอันแยบยลยากที่จะจับได  กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของผูบริหารพรรค  จะตองคัดเลือก

บุคคลที่จะเขารวมทำงานกับพรรค  และคอยควบคุม  ดูแล  สอดสองไมใหคนของพรรคกระทำความผิด  

โดยมีบทบัญญัติใหพรรคการเมืองและผูบริหารพรรคจะตองรับผิดในการกระทำของกรรมการบริหาร

พรรคคนที่ไปกระทำผิดดวย  ในทำนองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา  ถาผูแทน

ของนิติบุคคลหรือผู มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลไปกระทำการใดทีอ่ยู ในขอบวัตถุประสงคของ

นิติบุคคลนั้น  แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น  นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทำของ 

ผูแทนหรือผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นดวย  จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได  คดีนี้  จึงถือไดวา  

มีเหตุตามกฎหมายที่ศาลจะตองวินิจฉัยวา  สมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม 

 ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา  ผูกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  จะตองเปน

บุคคลคนละคนกับบุคคลผูกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง  และยืนยันวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข

เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  นั้น  เห็นวา  หากผูกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรม

การบริหารพรรคเสียเอง  ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา  กรรมการบริหารพรรคคนนั้นมีทั้งเจตนา

และการกระทำผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก  จึงยอมไมมีความจำเปนที่จะตองใหหัวหนา

พรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น  เปนผูมีสวนรู เห็น  หรือปลอยปละละเลย  หรือทราบถึงการ 

กระทำนั้นแลว  มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป   

 ประเด็นที่ผู ถูกรองอางวา  พรรคการเมืองเปนองคประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  จึงควรมีความเขมแข็ง  ไมสามารถถูกยุบไดโดยงาย  นั้น  เห็นวา  การเปนองคกร

ที ่เขมแข็ง  จะตองเปนการเขมแข็งที ่มีคุณภาพมาตรฐานโดยดำเนินกิจกรรมทางการเมืองดวย 

ความสุจริต  แมพรรคที่หยอนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ  แตบุคคลที่มีอุดมการณอันบริสุทธิ์ทางการ

เมืองตรงกันยอมมีสิทธิขั ้นพื้นฐานที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมเมื่อใดก็ได  การยุบพรรคการเมืองที่
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กระทำผิด  จึงเปนการปลูกฝงการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  อันจะ

เปนคุณประโยชนแกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา  ผูถูกรองไดกำหนดมาตรการปองกันมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรอง

กระทำการฝาฝนกฎหมาย  ระเบียบ  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนที่จะประกาศ 

พระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป  ในวันที่  

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยจัดประชุมชี้แจงใหผูสมัครของผูถูกรองทราบแลว  นั้น  เห็นวาการดำเนินการ

ดังกลาว  แมหากจะไดกระทำจริง  ก็มิไดเปนขอยกเวนความรับผิดตามกฎหมายในกรณีที่หัวหนาพรรค  

รองหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไปทำผิด เสียเอง  ดังนั้น  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา  

มีการกระทำความผิดโดยผูที ่เปนกรรมการบริหารพรรค ผู ถูกรองแลว  ผู ถูกรองยอมตองรับผิดตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 ประเด็นที ่ผู ถูกรองอางวา  ผู ถูกรองมิไดรับประโยชนใด  ๆ  จากการกระทำของนายยงยุทธ  

ติยะไพรัช  ตามที่มีการกลาวหา  นั้น  เห็นวา  ประเด็นนี้  ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลววา  การกระทำของ

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ทำใหการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายไมสุจริตและเที่ยงธรรม  ซึ่งยังผลใหผูถูกรอง 

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนมากขึ้น  อันเปนประโยชนสำคัญประการหนึ่ง  

 สำหรับประเด็นที่ผูถูกรองอางวา  การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยื่น

คำรองของผูรองในคดีนี้เปนการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  มิไดเปนไปตามหลักนิติธรรมนั้น  

เห็นวา  ประเด็นการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนัน้  ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลววา  

เปนการดำเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย  สวนการยื่นคำรองคดีนี้   ผูรองเปนผูมีหนาที่ยื่นคำรองตอศาล

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๕  และได

ดำเนินการมาโดยถูกตองตามครรลองแหงขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำ 

คำวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทุกประการแลว  จึงเปนการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย    

 การที่นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ในฐานะรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรค ผูถูกรอง  

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาหลายสมัย  มีบทบาทสำคัญในพรรคจนไดรับยกยองใหเปนรองหัวหนา

พรรคและประธานสภาผูแทนราษฎร  จึงเปนผูมีหนาที่ตองควบคุมและสอดสอง  ดูแลใหสมาชิกของ

พรรคการเมืองที ่ตนบริหารอยูกระทำการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที ่ยงธรรม แตกลับเปนผู มากระทำ 

ความผิดเสียเอง  อันเปนความผิดที่รายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศ  กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะตองยุบพรรคผูถูกรอง  เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการ

เมืองที่ดีงามและเพื่อใหเกิดผลในทางยับยั้งปองปรามมิใหเกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นอีก  

 ประเด็นที่  ๓  หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๓๗  

วรรคสอง  บัญญัติไววา  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น  ใหเพิกถอนสิทธิ
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เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนับแต

วันทีม่คีำสัง่ใหยบุพรรคการเมอืง  ซึง่เปนการเนนยำ้ตรงกบัรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๖๘  วรรคสี ่ ทีบ่ญัญตัไิว 

เชนเดียวกัน  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับตามกฎหมายวา  เมื่อศาลมีคำสั่งใหยุบพรรคแลว จะตอง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหนงอยู

ในขณะที่มีการกระทำความผิด  เปนเวลาหาป  ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได  สวนขอโตแยงของ

ผูถูกรองและผูเกี ่ยวของที่อางวา  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง  จะตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละ

คนมีสวนรู เห็น  หรือปลอยปละละเลย  ฯ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘  นั ้น  เห็นวา  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของหัวหนา

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีนี้  เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 

๒๓๗  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖๘ วรรคสี่  มิใชตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม  บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ก็มิอาจลบลางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได  ขอโตแยงของผูถูกรองและ

ผูเกี่ยวของในประเด็นนี้ทั้งหมดจึงฟงไมขึ้น 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท  จึงวินิจฉัยวา  ใหยุบพรรคพลัง

ประชาชน  ผูถูกรอง  เนื่องจากนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชาชน  กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งมีผลทำให 

การเลือกตั ้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที ่ยงธรรม  อันเปนการกระทำเพื ่อใหไดมาซึ ่งอำนาจใน 

การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  

ประกอบมาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชน 

และกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน  ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในขณะที่กระทำความผิด  เปนระยะเวลา

หาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง  

ประกอบมาตรา  ๖๘  วรรคสี่   
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป 
 ศาลยุติธรรมสงคำรองของนางเรวดี  อังควัฒนากระวี  นางรักชนก  รัตนพันธ  และบริษัทแกลลี่
ไวทโคราช  จำกัด  รวม  ๓  คำรอง  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔ กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ ่ง  และวรรคสี ่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  
๓๐  และมาตรา  ๒๗๒  หรือไม 
 ๑.๑ คำรองของนางเรวดี  อังควัฒนากระวี  จำเลยที่  ๓  ในคดีแพงของศาลจังหวัดลำปาง  
ขอเท็จจริงมีวา  ศาลมีคำสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง  ขายทอดตลาด
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของจำเลยที่  ๓  ในการขายทอดตลาดเมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ นางสาว
ญาณิสรา  อังควัฒนากระวี  ไดเสนอราคาสูงสุดเปนเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตผูเสนอราคาดังกลาว
ไมวางเงินคาซื ้อทรัพยสวนที ่เหลือภายในกำหนดเวลา  เจาพนักงานบังคับคดีจึงนำที่ดินพรอมสิ่ง 
ปลูกสรางดังกลาวขายทอดตลาดอีกครั้งในวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ในการขายทอดตลาดครั้งนี้      
มีผู เสนอซื ้อในราคา  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ ่งเปนราคาที ่ต่ำกวาราคาขายทอดตลาดครั ้งกอน  
เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดงดการขายทอดตลาดไว  ตอมาในการขายทอดตลาดเมื ่อวันที ่  ๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  มี ผูเสนอซื้อในราคา  ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท  แตจำเลยไดคัดคานราคาในการขาย
ทอดตลาดครั ้งนี ้  เนื ่องจากการขายทอดตลาดเมื ่อวันที ่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ขายไดราคา  
๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้  แตเจาพนักงานบังคับคดี
เห็นวาราคาที่เสนอสูงสุดเปนราคาที่สมควรขายไดแลว  จึงมีคำสั่งใหขายทรัพยสินไปในราคาดังกลาว   

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑-๒๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ศาลจังหวัดลำปางส่งคำโตแยงของจำเลย (นางเรวดี อังควัฒนากระวี ที่ ๓) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 
ขถ. ๑๔/๒๕๔๘ (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ ่ง และวรรคสี ่ ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖  มาตรา  ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม่ 

ศาลจังหวัดแพร่สง่คำโตแยงของจำเลย (นางรกัชนก รตันพนัธ) ในคดแีพง่หมายเลขดำที ่๔๓๒/๒๕๔๕ 
หมายเลขแดงที่  ๓๐๓/๒๕๔๖  (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
กรณีประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง และวรรคสี่  ขัด 
หรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒  หรือไม่ 

ศาลจงัหวดันครราชสมีาสง่คำโตแยงของจำเลย (บรษิทั แกลลีไ่วทโคราช จำกดั ที ่๑ กบัพวกรวม ๒ คน)  
ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่  ขถ. ๑๐/๒๕๔๙  (ชั ้นบังคับคดี)  เพื่อขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย  กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  
และวรรคสี่  ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒  
มาตรา  ๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๗๒  หรือไม่ 

เรื่อง : 

เรื่อง : 
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  จำเลยที่  ๓  ไดยื่นคำรองลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ตอศาลจังหวัดลำปางขอให

เพิกถอนการขายทอดตลาดและขอใหศาลสงคำโตแยงของจำเลยเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔  วา  บทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๒๖  

มาตรา ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๗๒  เนื่องจากเห็นวาบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา  ๓๐๙ ทวิ  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหผูมีสวนไดเสียคัดคานราคา 

ในกรณีที่การขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นมีจำนวนต่ำเกินสมควรไดเพียงครั้งเดียว  เปนการจำกัดสิทธิ 

เพื่อใหการบังคับคดีเปนไปอยางรวดเร็วเปนประโยชนแกเจาหนี้ตามคำพิพากษา  โดยเฉพาะธนาคาร

พาณิชยซึ่งเปนคนสวนนอยที่ไดประโยชน     

 ๑.๒ คำรองของนางรักชนก  รัตนพันธ  จำเลยในคดีแพงของศาลจังหวัดแพร  ขอเท็จจริงมี

วา  ศาลมีคำสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร  ขายทอดตลาดที่ดินพรอม 

สิ่งปลูกสรางของจำเลย  รวม  ๒  แปลง  ในการขายทอดตลาดเมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๙  มีผูเสนอ

ราคาซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแปลงที่  ๑  เปนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  แตจำเลยไดคัดคานราคาขาย

ทอดตลาดไว  ตอมาในการขายทอดตลาดเมื ่อวันที ่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๙  เจาพนักงานบังคับคดี

พิจารณาเห็นวาราคาที่เสนอสูงสุดเปนราคาที่สมควรขาย  และเคยมีผูคัดคานราคาในการขายครั้งกอน

แลว  จึงมีคำสั่งใหขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแปลงที่  ๑  เปนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐  บาท ใหแกผูเสนอราคา

สูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งกอนซึ่งตองผูกพันราคาตามราคาที่เสนอ  และมีคำสั่งใหขายที่ดินพรอม

สิ่งปลูกสรางแปลงที่  ๒  เปนเงิน  ๒,๖๕๐,๐๐๐  บาท  ใหแกผูเสนอซื้อ  โดยไมฟงคำคัดคานของจำเลย 

  จำเลยไดยืน่คำรองลงวันที ่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  ตอศาลจังหวัดแพรขอใหเพิกถอน 

การขายทอดตลาด  และขอใหศาลสงคำโตแยงของจำเลยเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๔  วา  บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  

ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  

มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  

๒๗๒  เนือ่งจากเห็นวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙ ทวิ  

วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหผูมีสวนไดเสียคัดคานราคาในกรณีที่การขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นมีจำนวนต่ำ

เกินสมควรไดเพียงครั ้งเดียว  และวรรคสี่ ที ่บัญญัติใหคู ความฝายที่ถูกศาลยกคำรอง  ไมมีสิทธิยื่น

อุทธรณและฎีกา  เปนการจำกัดสิทธิเพื่อใหการบังคับคดีเปนไปอยางรวดเร็วเปนประโยชนแกเจาหนี้

ตามคำพิพากษา  โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยซึ่งเปนคนสวนนอยที่ไดประโยชน   

 ๑.๓ คำรองของบริษัท  แกลลี่ไวทโคราช จำกัด จำเลยที่ ๑ และนายเกรียงไกร  เสรีมานะกิจ 

จำเลยที่  ๒  ในคดีแพงของศาลจังหวัดนครราชสีมา  ขอเท็จจริงมีวา  ศาลมีคำสั่งใหเจาพนักงานบังคับ

คดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  ขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของจำเลยที่  ๑  
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โฉนดเลขที่  ๑๑๑๕๖  ตำบลหมื่นไวย  (บานเกาะ)  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    

รวม  ๑  แปลง  ในการขายทอดตลาดวันที ่  ๔  เมษายน  ๒๕๔๙  มีผู เสนอราคาสูงสุด  เปนเงิน  

๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยจำเลยไดคัดคานราคาขายทอดตลาดไว  ตอมาในการขายทอดตลาด          

วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๙  มีผู เสนอซื้อในราคา  ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   เจาพนักงานบังคับคดี 

เห็นวาเปนราคาที่สูงกวาการขายทอดตลาดครั้งกอน  จึงมีคำสั่งใหขายทรัพยสินไปในราคาดังกลาว   

  จำเลยไดยื่นคำรองลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ตอศาลจังหวัดนครราชสีมา  ขอให

เพิกถอนการขายทอดตลาดและยื่นคำรองขอใหศาลสงคำโตแยงของจำเลยเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๔  วา  บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๒๗๒  เนือ่งจาก  เห็นวาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  

๓๐๙ ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่ ที่บัญญัติใหผูมีสวนไดเสียคัดคานราคาในกรณีที่การขายทอดตลาด

ทรัพยสินนั้นมีจำนวนต่ำเกินสมควรไดเพียงครั้งเดียวเปนการจำกัดสิทธิเพื่อใหการบังคับคดีเปนไปอยาง

รวดเร็วเปนประโยชนแกเจาหนี้ตามคำพิพากษา  โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยซึ่งเปนคนสวนนอยที่ได

ประโยชน   

  เนื่องจากคำรองทั้ง  ๓  คำรอง  คูความในแตละคำรองไดโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  

มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๗๒  ซึ่งเปนกลุมมาตราเดียวกัน  ศาลรัฐธรรมนูญ  จึงมีคำสั่ง

เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหรวมพิจารณาทั้ง  ๓  คำรอง  เขาดวยกัน 

 

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  คำรองที่  ๑  เปนคำรองที่ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไดรับไววินิจฉัยและอยู ระหวางการ

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  สวนคำรองที่  ๒  และคำรองที่  ๓  เปนคำรองที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ไดรับไว

วินิจฉัยและอยูระหวางการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  ไดบัญญัติใหบรรดาการใดที่มี

กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญ

หรือไม  ใหเปนอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  และวรรคหา บัญญัติใหบรรดาอรรถคดีหรือการใด
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ที่อยูระหวางการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่  ๑๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ใหโอน

มาอยูในอำนาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  และตอมาไดมีการตรารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เมื ่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ขึ ้นไวใหใชแทน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  โดยมาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง  

บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และวรรคสาม  ใหบทบัญญัติมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  

วรรคสาม  และวรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญขึ ้นใชบังคับ  และวรรคสี่  ใหบรรดาคดีหรือการใดที่อยู ในระหวางดำเนินการ 

ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการตอไป  และเมื่อมีการแตงตั ้งตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญแลว  บรรดาคดีหรือการที ่คางดำเนินการนั ้นใหโอนไปอยู ในอำนาจหนาที ่ของ 

ศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย คำรองทั้ง ๓ คำรองนี้ได 

 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคำรองทั ้ง             

๓  คำรอง ไดมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลว การตรวจสอบ 

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายใด  ๆ  จะตองพิจารณาวาบทบัญญัติแหง

กฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชบังคับในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย  

แตเนื่องจากบทบัญญัติ  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  

มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๗๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ที่ผูรอง

โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายไปขัดหรือแยงนั้น  มีหลักการอยางเดียวกันกับบทบัญญัติ  มาตรา  ๒  

มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงวินิจฉัยคำรองนี้ตามบทบัญญัติมาตรา  

๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา  ๒๑๙ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

 ประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยจึงมีวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอมาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม 

 พิจารณาแลว  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  ไดแกไขเพิ่มเติม  

ครั้งสุดทายโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  (ฉบับที่ ๒๑) 

พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยในสวนของมาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหผูเสนอราคาสูงสุดในการขาย
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ทอดตลาดตองผูกพันกับราคาที่เสนอเปนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคา  และใหการขาย

ทอดตลาดที่มีการคัดคานวาราคาในการขายทอดตลาดมีจำนวนต่ำเกินสมควร  ในการขายครั้งตอไป

หากมีผูเสนอราคาสูงสุดในจำนวนไมสูงกวาจำนวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาด

ทรัพยสินครั้งกอน  หรือไมมีผูใดเสนอราคาเลยใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคา

สูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั ้งกอน  แตหากมีผู เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด

ทรัพยสินครั้งตอไป ในจำนวนสูงกวาจำนวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ครั้งกอนใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 

โดยไมมีบทบัญญัติใหเจาหนีต้ามคำพิพากษา  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  หรือผูมีสวนไดเสียในการบังคับ

คดีไดมีโอกาสคัดคานราคาในการขายทอดตลาดไดอีก  นอกจากนี้ยังแกไขเพิ่มเติมในสวนของมาตรา 

๓๐๙  ทวิ  วรรคสี่  โดยบัญญัติใหคดีที่มีการรองขอเพิกถอนการขายทอดตลาดดวยเหตุราคาที่ไดจาก

การขายทอดตลาดทรัพยสินมีจำนวนต่ำเกินสมควร  อันเนื่องมาจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่

เกี่ยวของในการเขาสูราคา  หรือความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงาน

บังคับคดีเปนที ่สุดในศาลชั ้นตน  ซึ ่งเดิมบัญญัติใหสามารถอุทธรณคำสั ่งของศาลชั ้นตนไปยัง

ศาลอุทธรณได  โดยมีเหตุผลในการแกไขเพิม่เติมครั้งนี้  คือ  “โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงในสวนที่เกี ่ยวกับการงดการบังคับคดีของเจาหนี ้ตามคำพิพากษาและการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของเจาพนักงานบังคับคดีที่ใชอยูปจจุบันบางสวนยังไม

ชัดเจนเพียงพอ  ดังนั ้นเพื ่อใหการบังคับคดีเปนไปดวยความเปนธรรมโดยคุมครองสิทธิของบุคคล

ภายนอกผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีและใหการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

สามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเปนธรรมแกผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด

และเปนไปตามเจตนารมณของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่วาดวยการขายทอดตลาด” 

 ในประเด็นที่วา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และ 

วรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  

มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๐  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  

เปนบทบัญญัติที ่วางหลักการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  เพือ่ใหการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเปนไปดวยความรวดเร็วและเกิดความเปนธรรมแกทุก

ฝายที่เกี่ยวของ  โดยในการขายทอดตลาดครั้งแรกไดกำหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการขาย

ทอดตลาดออกไป  ในกรณีที่เจาหนี้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย

ในการบังคับคดีไดคัดคานวาราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีผูเสนอ

ราคาสูงสุดมีจำนวนต่ำเกินสมควร  เพื่อเปดโอกาสใหเจาหนี้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  

หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคานหรือไมก็ตาม  หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อ

ในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดครั้งตอไปโดยผูเสนอราคาสูงสุดตอง



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 ๒
๕๕

๑ 

243

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูกพันกับราคาที่ตนเสนอเปนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคา  และในการขายทอดตลาด

ทรัพยสินครั้งตอไป  หากมีผูเสนอราคาไมสูงกวาราคาที่ผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งกอน

หรือไมมีผูเสนอราคา  ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด

ครั้งกอนแตหากมีผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไปในจำนวนสูงกวาจำนวนที่ 

ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน  ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขาย

ใหแก ผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น   

 จากบทบัญญัติดังกลาว  แมวาในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในครั้ง

ตอไป  จะมิไดเปดโอกาสใหเจาหนี้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย

ในการบังคับคดี  ไดมีโอกาสคัดคานราคาโดยอางวาราคามีจำนวนต่ำเกินสมควรก็ตาม  แตบทบัญญัติ

ดังกลาวก็ไดบัญญัติขึ ้นเพื ่อใหการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี ้ตามคำพิพากษาสามารถ            

ดำเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเปนธรรมแกผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาด  

มิฉะนั้นแลว  หากเปดโอกาสใหมีการคัดคานราคาไดอีก  ก็อาจมีการคัดคานราคาในลักษณะเชนนี้ 

ทุกครั้ง  เปนเหตุใหการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไมสามารถดำเนินการใหเปน

ผลสำเร็จลงได  ซึ่งไมเปนธรรมแกผูที่ซื้อทรัพยสินไดโดยสุจริตจากขายทอดตลาด  ในขณะเดียวกันเมื่อ

พิจารณาในสวนของผูคัดคานราคา  บทบัญญัติดังกลาวก็ไดเปดโอกาสใหผูคัดคานราคาไดมีโอกาส

คัดคานราคาและจัดหาผูซื ้อที ่จะเสนอราคาตามที่ตนตองการมาในการขายทอดตลาดครั้งแรกแลว  

และหากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผู ที ่

เกี่ยวของในการสูราคา  หรือความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงาน

บังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ผูคัดคานราคาก็อาจยื่นคำรองตอศาลเพื่อขอใหมีคำสั่งเพิกถอนการขาย

ทอดตลาดไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา ๓๐๙ ทวิ  วรรคสอง  แมวา

บทบัญญัติดังกลาว  จะจำกัดสิทธิของผูคัดคานราคาในการขายทอดตลาดอยูบาง  แตก็เปนการจำกัด

สิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทีม่ีผลบังคับเปนการทัว่ไป  และเทาทีจ่ำเปน

เพื่อความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของอยางเสมอภาคโดยไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิ

และเสรีภาพ  ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙  

และมาตรา  ๓๐  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  จึงไม

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  

๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๐   

 สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคสี่  ที่แกไขเพิ่มเติมวา  

”คำสั่งของศาลตามวรรคสองใหเปนที่สุด”  แทนบทบัญญัติเดิมที่วา  “คำสั่งของศาลตามวรรคสองให

อุทธรณไปยังศาลอุทธรณได  และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด”  เห็นวา  แมวา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคสี่  ที่แกไขเพิ่มเติมใหม  จะเปนการ

จำกัดสิทธิของคูความในการที่จะใชสิทธิอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นตนไปยังศาลอุทธรณ
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ไดก็ตาม  แตการจำกัดสิทธิเชนวานี้ก็เพื่อใหคดีที่มีการรองขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  ตามมาตรา  ๓๐๙  ทวิ  รรคสอง  เปนไปดวยความรวดเร็ว  และเกิดความ

เปนธรรมแกทุกฝายที ่เกี ่ยวของอยางเสมอภาค  โดยไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและ

เสรีภาพ  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคสี่  จึงไมขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  

๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๐   

 ในประเด็นที่วา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และ 

วรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๙  หรือไม   

 พิจารณาแลวเห็นวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  

เปนบทบัญญัติที่วางหลักการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  ซึ่งมิไดมีบทบัญญัติ

ในสวนใดเกี ่ยวของโดยตรงกับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๙  จึงมีประเด็นแตเพียงวาประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๙  หรือไม     

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๙  วรรคหนึ ่ง   

เปนบทบัญญัติที่วางหลักการทั่วไปใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมซึ่งตองดำเนินการไป

ตามลำดับชั ้นของศาล  คือ  ศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณ  และศาลฎีกา  หาไดบัญญัติรับรองสิทธิของ

คูความในการที่จะไดรับการพิจารณาในศาลยุติธรรมใหครบทั้งสามชั้นแตอยางใดไม  ทั้งนี้   ดังจะเห็นได

จากความตอนทายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๙  วรรคหนึ่ง  ที่วา  “เวนแตที่มีบัญญัติไว

เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น”  ซึ่งหมายความวา  กฎหมายอาจกำหนดใหแตละ

ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีเปนกรณีพิเศษและหรือใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนที ่ยุติในศาลใด 

ศาลหนึ่งก็ได  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคสี่  จึงไมขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๙  วรรคหนึ่ง 

 อนึ ่ง  ในสวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๙  

วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหา  เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงอำนาจหนาที่ในการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาลฎีกา  ซึ่งไมเกี่ยวของกับประเด็นตามคำรอง  จึงไมจำตองพิจารณาวินิจฉัย 

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  

และมาตรา  ๒๑๙ 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป 
 ศาลยุติธรรมสงคำรองของนายบุญชัย  วสุนธรา  และนายพสิษฐ  หรือพรชัย  เดชกูลพรศิริ  หรือ 

กูลพรศิริ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา ๒๖๔  ประกอบ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา ๓๕  รวม  ๒  คำรอง 

กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๘  หรือไม 

 ๑.๑ คำรองของนายบุญชัย  วสุนธรา  จำเลยที่  ๑  ในคดีแพงของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ขอเท็จจริงมีวา  ศาลมีคำสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขายทอด 

ตลาดที่ดินของจำเลยที่  ๑  รวม  ๒  แปลง  ซึ ่งเจาพนักงานบังคับคดีไดประเมินราคาที่ดินขณะยึด 

เปนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐  บาท  ในการขายทอดตลาดเมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๔๙  มีผูเสนอซื้อใหราคา 

๔๖๐,๐๐๐  บาท  แตโจทกไดคดัคานวาราคาดงักลาวตำ่เกนิสมควรและควรขายในราคา  ๖๓๐,๐๐๐  บาท  

เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป  และใหผูเสนอราคาสูงสุดทำสัญญาผูกพัน

กับการเสนอราคาดังกลาวเปนระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแตวันเสนอราคา  ตอมาในการขายทอดตลาด

เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๙  โจทกไดเสนอราคาสูงสุด  เปนเงิน  ๔๗๐,๐๐๐  บาท  เจาพนักงาน

บังคับคดีเห็นวาเปนราคาที่สมควรขาย  จึงมีคำสั่งใหขายทรัพยไปในราคาดังกลาว 

  จำเลยที่  ๑  ไดยื ่นคำรองลงวันที ่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ตอศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาด  และยื่นคำแถลงลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ขอใหศาลจังหวัด

ฉะเชิงเทราสงคำโตแยงของจำเลยที่  ๑  เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔  วา  ในการขายทอดตลาดเมื ่อวันที่  ๒๖  

เมษายน  ๒๕๔๙  โจทกในฐานะเจาหนี้ไดประมูลซื้อไวเองในราคา  ๔๗๐,๐๐๐  บาท  สูงกวาผูเสนอ 

ซื้อในการขายทอดตลาดครั้งกอนเพียง  ๑๐,๐๐๐  บาท  โดยจำเลยที่  ๑  คัดคานวาราคาต่ำไป  แต 

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔-๒๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโตแยงของจำเลย (นายบุญชัย วสุนธรา ที่ ๑) ในคดีแพ่ง 
หมายเลขดำท่ี ๓๓๕/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่ ๒๐๓๓/๒๕๔๓ (ช้ันบังคับคดี) เพื่อขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘  หรอืไม ่

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโตแยงของจำเลย  (นายพสิษฐ  หรือพรชัย  เดชกูลพรศิริ  
หรือกูลพรศิริ ที่ ๑) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๙๘/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที่ ๖๔๑/๒๕๔๓   
เพื่อขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ มาตรา ๓๐๙ ทว ิวรรคหนึง่ ขดัหรอืแยงตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘ หรอืไม่ ่

เรื่อง : 
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เจาพนักงานบังคับคดีไมฟงคำคัดคาน  โดยอางเหตุเคยมีการคัดคานในการขายทอดตลาดเมื่อวันที่          

๕  เมษายน  ๒๕๔๙  แลว จึงขายทรัพยสินดังกลาวใหโจทกในราคา  ๔๗๐,๐๐๐  บาท  ต่ำกวาราคา

ประเมินเกือบเทาตัว  และต่ำกวาราคาที่โจทกเคยคัดคานราคาไวถึง  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้  สืบเนื่อง

จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  เปดโอกาสใหเจาพนักงาน

บังคับคดีเคาะไมขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได  หากการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งนี้  

มีผูเสนอราคาสูงกวาการขายทอดตลาดครั้งกอนโดยไมตองฟงคำคัดคานของเจาของทรัพย  เปนเหตุให

ขอบเขตแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไมไดรับการคุมครอง  บทบัญญัติดังกลาวสนองตอประโยชนของ 

เจาหนี้  เปนเหตุใหเจาพนักงานบังคับคดีและเจาหนี้อาศัยชองทางตามบทบัญญัติดังกลาว  ดำเนินการ 

โดยรวบรัดโดยไมคำนึงถึงมูลคาราคา  บทบัญญัติดังกลาวกระทบตอสาระสำคัญของกรรมสิทธิ ์ 

ในทรัพยสิน  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  จึงตราขึ้น

โดยฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๘  

ตองดวยมาตรา  ๖  บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนอันใชบังคับไมได 

 ๑.๒ คำรองของนายพสิษฐ  หรือพรชัย  เดชกูลพรศิริ  หรือกูลพรศิริ  จำเลยที่  ๑  ในคดีแพง

ของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอเท็จจริงมีวา  ศาลมีคำสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานบังคับคดี  สำนักงาน

บังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของนายศิลปชัย  เดชกูลพรศิริ  

หรือกูลพรศิริ  จำเลยที ่ ๒  รวม  ๕  แปลง  ในการขายทอดตลาดเมื่อวันที ่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๔๙  

เจาพนักงานบังคับคดีไดกำหนดวิธีขายทอดตลาดที่ดินทั้ง ๕ แปลง  โดยขายแปลงที่  ๑  แปลงที่  ๔  

และแปลงที่  ๕  รวมกันไป  แปลงที่  ๒  และแปลงที่  ๓  รวมกันไปตามคำแถลงของโจทก  ตอมาในการ

ขายทอดตลาดเมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  โจทกไดเสนอราคาซื้อที่ดินแปลงที่  ๑  แปลงที่  ๔  

และแปลงที่  ๕  เปนเงิน  ๑,๐๔๐,๐๐๐  บาท  แปลงที่  ๒  และแปลงที่  ๓  เปนเงิน  ๕๒๐,๐๐๐  บาท  

รวมเปนเงิน  ๑,๕๖๐,๐๐๐  บาท  แตจำเลยไดคัดคานราคาขายที่ดินทั้งหมด  เจาพนักงานบังคับคดีจึง

ไดงดการขายทอดตลาดไว  ตอมาในการขายทอดตลาดเมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  จำเลยที่  ๑  

ไดยื่นคำรองตอเจาพนักงานบังคับคดี  ขอใหขายทอดตลาดโดยวิธีการขายรวมทั้ง  ๕  แปลง  ซึ่งโจทก 

ไมคัดคาน  เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดกำหนดราคาเริ่มตน  โดยใชราคาที่โจทกไดเคยเสนอราคาไวใน 

การขายทอดตลาดครั้งกอน  เปนจำนวนเงิน  ๑,๕๖๐,๐๐๐  บาท  และในการขายทอดตลาดครั้งนี้  

โจทก ไดเสนอราคาสูงสุดเปนเงิน  ๑,๖๑๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งเปนราคาสูงกวาการขายทอดตลาดครั้งกอน  

เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งใหขายทรัพยสินไปในราคาดังกลาว 

  จำเลยที่  ๑  ไดยืน่คำรองลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ตอศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง  ๕  แปลง  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขายทอดตลาด

เจาพนักงานบังคับคดีตองกำหนดหลักเกณฑและแจงวิธีการใหผู ที ่สนใจทราบใหม  แตมิไดมีการ  

ดำเนินการดังกลาว  และจำเลยที่  ๑  ไดยื่นคำแถลงลงวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๔๙  ตอศาลจังหวัด

ฉะเชิงเทราขอใหศาลสงคำโตแยงของจำเลยที ่ ๑  เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๔  วา  ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  

และมาตรา  ๔๘  เนื่องจาก  บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  

วรรคหนึ่ง  เปดโอกาสใหเจาพนักงานบังคับคดี  เคาะไมขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  โดยมี

เงื ่อนไขแตเพียงวา ในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งที่ผานมาหากมีการคัดคานราคาแลว  ในการ 

ขายทอดตลาดครั้งตอไป  หากไดราคาไมนอยกวาการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน  ใหเจาพนักงาน

บังคับคดีขายทรัพยสินไดโดยไมตองฟงเสียงคัดคานของเจาของทรัพย  เปนเหตุใหขอบเขตแหงสิทธิของ

บุคคลในทรัพยสินไมไดรับการคุมครอง ทั้งราคาไมเปนไปตามความชอบธรรม  บทบัญญัติดังกลาว

สนองตอผลประโยชนของเจาหนี้ เจาพนักงานบังคับคดีและเจาหนีไ้ดอาศัยชองทางตามบทบัญญัตินี้

ดำเนินการโดยรวบรัดไมคำนึงถึงมูลคาทรัพยสินต่ำกวาราคาประเมินหรือราคากลางของทางราชการ  

เนื่องจากตองการใหการขายทอดตลาดทรัพยสินสำเร็จโดยเร็ว  จึงเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวกำหนดขึ้น

ไวเกินจำเปนและลวงล้ำเขาสูแดนมูลคาราคาจนกระทบสาระสำคัญของกรรมสิทธิ์ 

 เนื่องจากคำรองทั้ง  ๒  คำรอง  คูความในแตละคำรองไดโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ ่ง  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๘  ซึ ่งเปนกลุ มมาตราเดียวกัน  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหรวมพิจารณาทั้ง  ๒  คำรอง  เขาดวยกัน   

   

๒. ประเด็นเบื้องตน 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  คำรองทั้ง  ๒  คำรอง  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญรับไว

วินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

ตอมามีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เมื ่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  

๒๕๕๐  ขึ ้นไวใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  

โดยมาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  และวรรคสาม ใหบทบัญญัติมาตรา  

๓๕  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ  และวรรคสี่ใหบรรดาคดีหรือการใดทีอ่ยูในระหวาง

ดำเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดำเนินการตอไป  และเมื่อมี

การแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว  บรรดาคดีหรือการใดที่คางดำเนินการนั้น 

ใหโอนไปอยูในอำนาจหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนูญทีแ่ตงตัง้ขึน้ใหม  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณา

วินิจฉัยคำรองทั้ง  ๒  คำรองนี้ได 
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา  ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำรองนี้  ไดมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  แลว  การตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายใด  ๆ  จะตองพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชบังคับในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย  แตเนื่องจากบทบัญญัติ

มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  

ที่ผู รองโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายไปขัดหรือแยงนั้น  มีหลักการอยางเดียวกันกับบทบัญญัติ 

มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

จึงวินิจฉัยคำรองนี้ตามบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

 ประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยจึงมีวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึง่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๑  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  

เปนบทบัญญัติที ่วางหลักการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  เพือ่ใหการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเปนไปดวยความรวดเร็วและเกิดความเปนธรรมแก 

ทุกฝายที่เกี่ยวของ  โดยในการขายทอดตลาดครั้งแรกไดกำหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีตองเลื่อนการ

ขายทอดตลาดออกไป  ในกรณีที ่เจาหนี ้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี ้ตามคำพิพากษา  หรือบุคคลผู มี 

สวนไดเสียในการบังคับคดีไดคัดคานวาราคาในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ที่มีผูเสนอราคาสูงสุดมีจำนวนต่ำเกินสมควร  เพื่อเปดโอกาสใหเจาหนี้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี้ตาม 

คำพิพากษา  หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคานหรือไมก็ตาม  หาผูซื้อ

ที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดครั้งตอไปโดยผูเสนอ

ราคาสูงสุดตองผูกพันกับราคาที่ตนเสนอเปนระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคา  และในการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินครั ้งตอไป  หากมีผู เสนอราคาไมสูงกวาราคาที ่ผู เสนอราคาสูงสุดในการขาย

ทอดตลาดครั้งกอนหรือไมมีผูเสนอราคา  ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด

ในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน  แตหากมีผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้ง

ตอไปในจำนวนสูงกวาจำนวนที่ผู เสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั ้งกอน  

ใหเจาพนักงานบังคับคดีเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น   

 จากบทบัญญัติดังกลาว  แมวาในการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในครั้ง

ตอไป  จะมิไดเปดโอกาสใหเจาหนี้ตามคำพิพากษา  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย

ในการบังคับคดี  ไดมีโอกาสคัดคานราคาโดยอางวาราคามีจำนวนต่ำเกินสมควรก็ตาม  แตบทบัญญัติ

ดงักลาวก็ไดบญัญตัขิึน้เพือ่ใหการขายทอดตลาดทรพัยสนิของลกูหนีต้ามคำพพิากษาสามารถดำเนนิการ
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ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเปนธรรมแกผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาด  มิฉะนั้นแลว  

หากเปดโอกาสใหมีการคัดคานราคาไดอีก  ก็อาจมีการคัดคานราคาในลักษณะเชนนี้ทุกครั้ง  เปนเหตุ

ใหการขายทอดตลาดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไมสามารถดำเนินการใหเปนผลสำเร็จลงได  

ซึ่งไมเปนธรรมแกผูที่ซื้อทรัพยสินไดโดยสุจริตจากขายทอดตลาด  ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในสวน

ของผูคัดคานราคา  บทบัญญัติดังกลาวก็ไดเปดโอกาสใหผูคัดคานราคาไดมีโอกาสคัดคานราคาและ

จัดหาผูซื ้อที่จะเสนอราคาตามที่ตนตองการมาในการขายทอดตลาดครั้งแรกแลว  และหากการขาย

ทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการสูราคา  

หรือความไมสุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่

ผู คัดคานราคาก็อาจยื่นคำรองตอศาลเพื่อขอใหมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดไดตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙ ทวิ  วรรคสอง   

 แมวาบทบัญญัติดังกลาว  จะจำกัดสิทธิของผูคัดคานราคาในการขายทอดตลาดอยูบาง  แตก็

เปนการจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ซึ่งเปนขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ตอนทายที่บัญญัติวา  “ขอบเขต

แหงสิทธิและการจำกัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”  นอกจากนี้  การจำกัดสิทธิ 

เชนวานี้ยังเปนการจำกัดสิทธิโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป  และเทาที่จำเปน

เพื่อความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี ่ยวของโดยไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ  

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙  ดังนั ้น  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๑   

 

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศยัเหตผุลดงักลาวขางตน  ศาลรฐัธรรมนูญจงึวนิิจฉัยวา  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง  

มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๖  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๔๑ 
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เรื่อง : 

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป 
 ศาลยุติธรรมสงคำรองของนางพรทิพย  สุธรรมรัตนบดี  หรือสุธรรมรัตนบดี  และนางนวลจันทร 

ลครพล  หรือแกวสงา  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๑๑  รวม  ๒  คำรอง  กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ ่ง  และวรรคสี ่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  หรือไม 

 ๑.๑ คำรองของนางพรทิพย  สุธรรมรัตนบดี  หรือสุธรรมรัตนบดี  จำเลยที่  ๑  ในคดีแพง

ของ  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ขอเท็จจริงมีวา  ศาลมีคำสั่งใหเจาพนักงานบังคับคดี  สำนักงานบังคับคดี

จังหวัดกำแพงเพชร  ขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของจำเลยที่  ๑  รวม  ๓  แปลง  โดยมีราคา

ประเมินรวม  พรอมสิ ่งปลูกสรางในสวนของเจาพนักงานบังคับคดี  เปนเงิน  ๘,๗๙๗,๓๕๐  บาท  

ในการขายทอดตลาดครั้งที่หนึ่ง  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ไมมีผูใดสนใจประมูลซื้อ  เจาพนักงาน

บังคับคดีจึงไดงดการขายทอดตลาดไว  ตอมาในการขายทอดตลาดครั้งที่สอง  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  

๒๕๕๐  โจทกเสนอราคาสูงสุดเปนเงิน  ๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท  แตจำเลยที่ ๑ ไดคัดคานราคาขาย

ทอดตลาด  เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดเลือ่นการขายทอดตลาดออกไปและใหจำเลยที่  ๑  หาผูเขาสู

ราคาใหไดตามที่ตองการ  มิฉะนั้นจะไมฟงคำคัดคานอีก  และในการขายทอดตลาดครั้งที่สาม  วันที่  

๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  นายวุฒิไกร  รัตนผุสดีกุล ไดเสนอราคาสูงสุดเปนเงิน  ๗,๑๐๐,๐๐๐  บาท  

เจาพนักงานบังคับคดีจึงไดเคาะไมขายทรัพยสินดังกลาว   

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖-๒๗/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรส่งคำโตแยงของจำเลย  (นางพรทิพย  สุธรรมรัตนบด ี 
หรือสุธรรมรัตนบดี ที่ ๑) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๑๓/๒๕๔๔ หมายเลขแดงท่ี               
๘๗๒/๒๕๔๖ (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณ ี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี ่ 
ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา  
๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  หรอืไม ่

ศาลจังหวัดมหาสารคามส่งคำโตแยงของจำเลย  (นางนวลจันทร  ลครพล  
หรือแกวสง่า  ท่ี  ๑) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่  ๑๒๑๒/๒๕๔๓  หมายเลขแดงที ่ 
๑๙๗๑/๒๕๔๓  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  กรณีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี ่ 
ขดัหรอืแยงตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔  
และมาตรา  ๒๑๙  หรอืไม 

เรื่อง : 
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  จำเลยที ่  ๑ ไดยื ่นคำรองลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๐  ตอศาลจังหวัดกำแพงเพชร         

ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาด  และยื่นคำรองลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ตอศาลจังหวัด

กำแพงเพชร  โตแยงวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ ่ง  

ที่บัญญัติใหผูมีสวนไดเสียคัดคานราคาไดเพียงครั้งเดียว  เปนเหตุใหทรัพยสินที่ขายทอดตลาด  ขายต่ำ

กวาราคาที่ควรขายไดถึง  ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท  เปนการจำกัดสิทธิที่ไมเปนธรรม  และมาตรา  ๓๐๙  ทวิ  

วรรคสี ่  ที ่บัญญัติใหคำสั ่งของศาลชั ้นตนเปนที ่สุด  ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๓๐ และมาตรา  ๒๑๙  ประกอบมาตรา  ๔  จึงขอใหศาลจังหวัด

กำแพงเพชรรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราวและสงขอโตแยงของจำเลยที่  ๑  ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

 ๑.๒ คำรองของนางนวลจันทร   ลครพล  หรือแกวสงา  จำเลยที ่  ๑  ในคดีแพงของ

ศาลจังหวัดมหาสารคาม  ขอเท็จจริงมีวา  ศาลมีคำสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานบังคับคดี  สำนักงาน

บังคับคดี  จังหวัดมหาสารคาม  ขายทอดตลาดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของจำเลยที่  ๑  ในการขายทอด 

ตลาดวนัที ่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  นายวจิติร  นันบญุมา  เปนผูประมลูซือ้ไดในราคา  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  

โดยจำเลยที ่  ๑   ไดคัดคานราคาในการขายทอดตลาดครั ้งนี ้  แตเจาพนักงานบังคับคดีเห็นวา              

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  ไดบัญญัติใหมีการคัดคานราคาขาย

ทอดตลาดไดเพียงครั้งเดียว  และจำเลยที่ ๑ ไดคัดคานราคาในการขายทอดตลาดไปแลวเมื่อวันที่  ๒๙  

เมษายน  ๒๕๕๑  จึงไมฟงคำคัดคานของจำเลยที่  ๑   

  จำเลยที่  ๑  ยื ่นคำรองลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ตอศาลจังหวัดมหาสารคาม  

ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาด  และโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  

ทวิ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  โดยเห็นวาการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติใหผูมีสวนไดเสียคัดคานราคาขายในการขายทอดตลาดไดเพียง

ครั้งเดียว  และวรรคสี่  ที่บัญญัติใหคำสั่งของศาลชั้นตนเปนที่สุด  เปนการจำกัดสิทธิอันขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๒๑๙  ทำใหทรัพยสิน

ที่ขายทอดตลาดไดราคาต่ำ  กอใหเกิดความเสียหายและไมเปนธรรมตอจำเลยที่  ๑ 

 เนื่องจากคำรองทั้ง  ๒  คำรอง  คูความในแตละคำรองไดโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  ซึ ่งเปนกลุ มมาตราเดียวกัน  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ใหรวมพิจารณาทั้ง  ๒  คำรอง  เขาดวยกัน   
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๒. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

 ประเด็นที่ตองพิจารณาตามคำรองมีวา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  

ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

มาตรา  ๔  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  หรือไม 

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา   มาตรา  ๔  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ที่ผูรองโตแยงวาประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ไปขัดหรือแยงนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญไดมี

คำวินิจฉัยไวแลวตาม   คำวินิจฉัยที่  ๒๑  -  ๒๓/๒๕๕๑  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

วาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา  ๓๐๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  และวรรคสี่  ไมขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒  มาตรา  ๔  มาตรา  ๖  มาตรา  

๒๖  มาตรา  ๒๗     มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๒๑๙  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๖  วรรคหา  ไดบัญญัติใหคำวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  และองคกรอื่นของรัฐ  ดังนั้น  

จึงไมจำตองวินิจฉัยประเด็นตามคำรอง       

 

๓. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยใหยกคำรอง  



สวนที่ ๕ 
บทคัดยอรายงานผลการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๑ บทคัดยอรายงานผลการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๑ 
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บทสรุปผูบริหาร 

 จากการศึกษาเรื่อง  การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๘ ในกรณีที ่ศาลมีคำพิพากษาถึงที ่สุดแลว  โดยไดศึกษาจากขอความคิดวาดวยหลักการ

คุมครองสิทธแิละเสรภีาพโดยองคกรตลุาการ  แนวคดิในการคุมครองสิทธแิละเสรีภาพโดยการตรวจสอบ 

คำพิพากษาอันถึงที ่สุดแลวโดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพื้นยุโรป   โดยเฉพาะอยางยิ ่ง 

การรองทุกขตามรัฐธรรมนูญตอศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน ประเทศออสเตรีย และประเทศ

เยอรมนี  นอกจากนี้ยังไดศึกษาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยองคกรตุลาการตามรัฐธรรมนูญ 

ของไทย   จากนั้นจึงไดวิเคราะหปญหาการใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว  โดยแบงสาระสำคัญออกเปน                

๕ สวน คือ  สวนที่ ๑  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ  สวนที่ ๒ การรองทุกข 

ตอศาลรัฐธรรมนูญของตางประเทศ  และสวนที่ ๓ การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ 

หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญไทย  สวนที่ ๔ วิเคราะหปญหาการใชสิทธิ 

ทางศาลของบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญไทย สวนท่ี ๕  

ขอเสนอแนะโดยมีขอพิจารณา ดังนี ้

เรื่อง : การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๒๘  ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว 

รายงานการศึกษาวิจัย 
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สวนที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๑. ความมุ งหมายหรือภารกิจในทางกฎหมายของการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น  มี 

ความมุงหมายในการคุมครองสิทธิของประชาชน โดยมีขอพิจารณา ดังนี้ 

  ๑.๑ ภารกิจในการคุมครองสิทธิของบุคคล  ภารกิจน้ีมีความมุงหมายท่ีจะคุมครองสิทธิ 

ของบุคคลจากการถูกโตแยงสิทธิโดยอำนาจมหาชน  แตการเปดโอกาสใหทุกคนสามารถใชสิทธิเชนนั้น

ไดยอมกอใหเกิดผลกระทบกับการทำภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  ดวยเหตุนี้เองความรายแรงของ

ผลกระทบที่เกิดตอปจเจกบุคคลจึงเปนเงื่อนไขของการรับเรื่องทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูรองทุกข 

จะตองประสบปญหาดังกลาวดวยตนเองและมีความจำเปนที ่จะตองไดรับความคุ มครองจาก 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

  ๑.๒ ภารกจิในการคุมครองบทบญัญตัขิองกฎหมาย   การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญอาจมี

พื้นฐานมาจากการอางวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ  จากพื้นฐานกฎหมายที่ขัดตอ

รัฐธรรมนูญดังกลาวอาจนำไปสูการกระทำของฝายปกครองหรือการกระทำของฝายบริหาร รวมทั้งการ

พิพากษาคดีของศาล  ดวยเหตุนี ้การโตแยงการใชอำนาจมหาชนที ่เปนการกระทบสิทธิดังกลาว            

อาจ มีความมุงหมายที่จะโตแยงบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนพื้นฐานของการกระทำนั้นๆ โดยเหตุนี้

กระบวนการในการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความมุงหมายที่จะคุ มครองบทบัญญัติของ 

กฎหมายดวย 

 ๒. การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือไดวาเปนกระบวนการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางไปจากศาลอื่น ๆ โดยมีขอพิจารณา ดังนี้  

  ๒.๑ การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเปนกระบวนการคุมครองสิทธิที ่มีลักษณะพิเศษ  

โดยมีขอพิจารณาที่สำคัญ ๓ ประการ คือ          

   ก.  การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเปนการเยียวยาสิทธิของประชาชนอันเกิดจาก

การใชอำนาจรัฐ ซึ่งมีความมุงหมายที่จะทำใหเกิดความมั่นใจวา การกระทำของรัฐทั้งหลายไมวาการใช

อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมายไดเสมอ 

   ข.  การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเปนการเยียวยาสิทธิของประชาชน  ดังนั้นการ

รองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญจึงมิใชเปนเพียงเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลเทานั้น  

หากแตเปนการคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเปนสิทธิมหาชนในลักษณะอื ่นๆดวย  

การกลาวอางวามีการละเมิดสิทธิของบุคคลนั้นหมายความวา เปนการละเมิดสิทธิของผูรองเอง 

    ค. การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเปนกระบวนการเยียวยาสิทธิของบุคคลที ่มี

ลักษณะพิเศษโดยการเยียวยาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไมสามารถนำมาเปรียบเทียบกับกระบวนการ

เยียวยาของศาลอื ่นๆ ได  กรณีอาจกลาวไดแตเพียงวาเงื ่อนไขในการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ 

มีเงื่อนไขที่แตกตางไปจากศาลอื่นๆ  เทานั้น 
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  ๒.๒ การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักการคุ มครองที่ไมถือวาศาลรัฐธรรมนูญ

เปนศาลสูงสุดของศาลอื่นๆ   การโตแยงคำพิพากษาของศาลอื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้น กรณีนี้มิได

ถือวาเปนกระบวนการในทางกฎหมายที่เพิ ่มเติมขึ ้นมาจากกระบวนการคุ มครองทั่วไป  แตเปน 

กระบวนการที ่ทำใหเกิดความสมบูรณยิ ่งขึ ้นในสวนที่เกี ่ยวพันกับรัฐธรรมนูญ  โดยการรองทุกขตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญ มิไดมีผลเปนการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาแตอยางใด  

 ๓. เงื ่อนไขสำคัญของการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้นจะตองเปนกรณีทีไ่ดผานการใช

สิทธิจากศาลอื่นๆมาจนถึงที่สุดแลว  โดยมีขอพิจารณา ดังนี้ 

  ๓.๑ สาระสำคัญของการผานการพิจารณาจากศาลอื่นๆจนถึงที่สุดแลวหมายความวา 

การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญตองเปนกรณีที่มีความจำเปนเพื่อแกไขเยียวยาการกระทำที่เปนการ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หากมิไดใชสิทธิรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ

แลว ยอมทำใหไมสามารถบรรลุความมุงหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นได 

  ๓.๒ เหตุผลที ่ตองดำเนินการในศาลอื ่นๆจนถึงที ่สุด  การดำเนินคดีจนถึงที ่สุดมิใช

เปนเพียงเงื่อนไขในทางวิธีสบัญญัติเทานั้น  แตเงื่อนไขดังกลาวบอกถึงความสัมพันธระหวางศาลอื่นๆ 

กับศาลรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  ศาลอื ่นๆมีหนาที ่ในการพิจารณาในเบื ้องตนโดยมีภาระหนาที ่ใน 

การปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกอน  ซึ่งแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญไดมอบหมายให

อำนาจตุลาการทำหนาที่เบื ้องตนในการวินิจฉัยเรื ่องในทางรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น หลักการดำเนินการ 

ใหเสร็จสิ้นในชั ้นศาลมาแลวจึงเปนการสอดคลองกับการทำหนาที่ของศาลที่จะตองดำเนินการใน 

การแกไขเยียวยาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่เกิดขึ้น 

สวนที่ ๒ การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญของตางประเทศ 
 สำหรับระบบการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพืน้ยุโรปนัน้  กระบวนการ

รองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงการกระทำของฝายตุลการและฝายบริหารนั้นเปนกระบวนการที่

ใชในประเทศเยอรมนี  ประเทศสเปน และประเทศสวิสเซอรแลนด   สำหรับประเทศออสเตรียนั้นการ

รองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงคำพิพากษาของศาลไมอาจกระทำได ซึ ่งกรณีนี้ไดกลายเปน 

ชองวางที่สำคัญสำหรับการคุมครองสิทธิของบุคคล   การยื่นคำรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญในประเทศ

เยอรมนี ประเทศสเปน และประเทศสวิสเซอรแลนดนั้นสามารถที่จะโตแยงคำสั่งของรัฐคำสั่งใดคำสั่ง

หนึ่งได  รวมทั้งสามารถโตแยงคำพิพากษาของศาลได โดยมีขอพิจารณา ดังนี้ 

 ๑.   การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงคำพิพากษาของประเทศสเปน 

  สำหรับประเทศสเปนนั ้น รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (Constitución Espanola - CE) 

ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๑๙๗๘ บัญญัติไวใน CE. Art. ๘๑ วา “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (Las leyes orgánicas) เปนกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายที่อนุมัติใหใชธรรมนูญการปกครองตนเอง  
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(Los Estatutos de Autonomía) กฎหมายเกีย่วกบัการเลือกตัง้ท่ัวไป และกฎหมายอืน่ๆ ตามท่ีรฐัธรรมนูญ 

บัญญัติ” คำวา “ในเรื ่องเกี ่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” นี ้เองที ่ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่          

ตีความวามีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม แมวาคดีจะถึงที่สุดในศาลยุติธรรมแลวก็ตาม  

  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการปกปองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนจะพบไดใน CE. Art. ๕๓ ดังนี้ 

  “CE Art. ๕๓  (๑)  สิทธิและเสรีภาพที ่รับรองไวในหมวด ๒ (Capítulo II) ของบรรพนี้ 

(Título)  (CE. Art. ๑๔ - Art. ๓๘) ผูกพันหนวยราชการทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ จะตองเคารพในสาระ

สำคัญของสิทธิและเสรีภาพ การวางกฎระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพดังกลาวอาจ

กระทำไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น และบุคคลสามารถใชสิทธิทางศาลไดตามบทบัญญัติ

มาตรา ๑๖๑.๑.a. 

  (๒) ประชาชนอาจไดรับความคุ มครองจากศาลในเรื ่องเสรีภาพและสิทธิที ่รับรองไว

ตามมาตรา ๑๔ และตาม Sección I  ของ  Capítulo II ได โดยยื่นฟองตอศาลยุติธรรมดวยกระบวน

พิจารณาที่วางอยูบนหลักบุริมสิทธิ์และโดยรวบรัด หรือมิฉะนั้นก็อาจฟองตอศาลรัฐธรรมนูญไดดวย  

Recurso de Amparo ซึ่งในการฟองตอศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ ใหใชกับการปฏิเสธไมยอมไปเปน

ทหารดวยเหตุผลที่ขัดตอความเชื่อทางศาสนาตาม CE Art. ๓๐ ไดดวย” 

  คำวา “Recurso de Amparo” หรือการอุทธรณขอความคุมครองของศาลรัฐธรรมนูญนี้ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ ๒/๑๙๗๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๑๙๗๙ วาดวยศาลรัฐธรรมนูญ 

(Ley Orgánica ๒/๑๙๗๙, de ๓ de Octubre, del Tribunal Constitucional - LOTC)  ไดให  

รายละเอียดไวในมาตรา ๔๑ ดังนี้  

  “LOTC Art. ๔๑   (๑) สิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการรับรองใน CE. Art. ๑๔- Art. ๒๙ 

อาจยื่นอุทธรณขอความคุมครองของศาลรัฐธรรมนูญไดในกรณีและตามแบบที่กำหนดในกฎหมายนี้ 

ทั้งนี้ ไมขัดขวางการยื่นฟองคดีในศาลยุติธรรม อนึ่ง การไมยอมเขาเกณฑทหารดวยเหตุแหงความเชื่อ

ทางศาสนาตาม CE. Art. ๓๐ ก็อาจไดรับความคุมครองเทากันดวย 

  (๒) การอุทธรณขอความคุ มครองของศาลรัฐธรรมนูญจะปกปองคุ มครองประชาชน

ทุกคนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ ซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวในวรรคกอน อันเกิดจาก 

คำสั่งทางปกครอง (disposiciones) นิติกรรมทางปกครอง (actos jurídicos) หรือแมแตดุลพินิจของ 

ฝายบริหาร (vía de hecho) ของผูใชอำนาจรัฐ องคกรปกครองตนเอง (Comunidades Autónomas) 

และองคกรมหาชนอื่นๆในระดับประเทศ บรรษัท หรือสถาบัน รวมทั้งจากขาราชการหรือตัวแทนของ

หนวยราชการดังกลาว 

  (๓) ในการอุทธรณขอความคุ มครองของศาลรัฐธรรมนูญนั ้น จะใชสิทธิเรียกรอง 

อยางอื ่นนอกเหนือไปจากการเรียกรองปกปองสิทธิและเสรีภาพอันเปนเหตุแหงการอุทธรณขอ 

ความคุมครองของศาลรัฐธรรมนูญนี้มิได”   
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  จะเห็นไดวา สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่จะอุทธรณขอความคุมครองตอศาลรัฐธรรมนูญ

สเปน ไดแกสิทธิและเสรีภาพตามที่ไดรับรองไวใน CE Art. ๑๔ - Art. ๒๙ นั่นเอง ซึ่งหมายความวา 

โดยทัว่ไปการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนั้น ใหไปฟองตอศาลยุติธรรม แตถาเปนสิทธิ

และเสรีภาพตามทีไ่ดรับรองไวใน CE. Art. ๑๔ - Art. ๒๙ แลว เมื่อคิดวายังไมไดรับความยุติธรรม         

(ดู CE. Art. ๑๔) ยังอาจนำมาฟองศาลรัฐธรรมนูญไดอีก เพราะสิทธิเสรีภาพดังกลาว คือ สิทธิและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไดมาเพราะเหตุที่เกิดมาเปนมนุษย ซึ่งทุกคนไดมาตั้งแตเกิดและสิ้นสุดลงเมื่อตาย 

  ผูมีสิทธิอุทธรณขอความคุมครองตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ไดแก บุคคลซึ่งเปนคูความ

ในการพิพากษาคดีของศาล ซึ่งอางวามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเกิดจากองคกรตุลาการ  โดยการ

รองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญใหดำเนินการภายใน ๒๐ วันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงคำพิพากษา 

ของศาล สำหรับการพิจารณาคำรองนั ้น หากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแผนกอุทธรณขอความ 

คุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทไมรับคำรอง ใหดำเนินการแจงคำสั่งดังกลาวไปยัง ผูรอง

และกระทรวงอัยการ  เฉพาะกระทรวงอัยการเทานั้นที่จะมีสิทธิโตแยงไดภายใน ๓ วัน และศาลจะ 

พิจารณาออกคำสั่งไมรับคำรองไวพิจารณาตอไป 

  คำฟองคดีอุทธรณขอความคุ มครองจากศาลรัฐธรรมนูญอาจเริ ่มตนไดดวยคำฟองที ่

พรรณนาขอเท็จจริงที่เปนฐานแหงคำฟองโดยละเอียดและชัดเจน พรอมทั้งอางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่

เห็นวา ถูกละเมิด และคำขอความคุมครองเพื่อปกปกรักษาสิทธิและเสรีภาพที่อางวาถูกละเมิดโดย

ละเอียด  ทั ้งนี ้ ใหยื ่นเอกสารดังตอไปนี้พรอมกับคำฟองดวย คือ  (๑) เอกสารการ แตงตั ้งผู แทนให

มายื่นอุทธรณ ขอความคุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญ (๒) สำเนา หรือหนังสือรับรองคำสั่งในกระบวน

พิจารณาของศาลหรือในทางปกครอง อนึ่ง ใหแนบสำเนาเอกสารในคดีในจำนวนพอสมควร โดยใหมี 

ชุดหนึ่งสำหรับกระทรวงอัยการดวย (LOTC Art. ๔๙) 

  คำฟองที่อาจไมรับไวพิจารณา LOTC Art. ๕๐.  บัญญัติวา 

  (๑)    ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแผนกอุทธรณขอความ

คุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญ  (La Sección) อาจออกคำสั่งศาล (providencia) ใหความเห็นชอบใน 

การไมรับอุทธรณขอความคุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญไวพิจารณาในกรณีดังตอไปนี้ 

   ก)  คำฟองไมเขาเงื ่อนไขอยางใดอยางหนึ ่งในมาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๖ อยาง

ชัดแจงและไมอาจแกไขได หรือเปนกรณีตามมาตรา ๔ วรรคสอง 

   ข)  คำฟองดังกลาวมิใชกรณีเกี ่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่อาจอุทธรณขอความ                 

คุมครอง 

   ค) คำฟองมิไดมีเนื้อหาอันควรใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนั้นอยางชัดแจง 

   ง) ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยสั่งไมรับอุทธรณหรือปญหาขัดรัฐธรรมนูญ หรืออุทธรณ 

ขอความคุมครองจากศาลรฐัธรรมนญูซึง่มสีาระสำคญัเหมอืนกนัซึง่เหน็ไดชดัในคำสัง่ศาล (providencia) 

หรือคำวินิจฉัย (resolución)  
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  (๒) คำสั ่งศาล (providencia) ดังกลาวในวรรคกอน ใหแจงผลการพิจารณาไปยัง

โจทกและกระทรวงอัยการ ซึ่งกระทรวงอัยการเทานั้นที่มีสิทธิโตแยงภายในสามวัน และศาลรัฐธรรมนูญ

จะพิจารณาแลวออกคำสั่ง (auto) ไมรับอุทธรณขอความคุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญไวพิจารณา  

  (๓) ในกรณีตามวรรคหนึ่ง แตดวยคะแนนเสียงไมเปนเอกฉันท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ในแผนกอุทธรณขอความคุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญ (La Sección) เมื ่อรับฟงผู อุทธรณขอความ

คุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวงอัยการแลวอาจออกคำสั่ง (auto)ไมรับอุทธรณขอความ

คุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญไวพิจารณา 

  (๔) คำสั่ง (auto) ดังกลาวในวรรคสองและวรรคสาม จะอุทธรณตอไปอีกไมได 

  (๕)    ถาคำฟองบกพรองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในลักษณะที่อาจแกไขไดแผนก 

อุทธรณขอความคุมครองจากศาลรัฐธรรมนูญ (La Sección) จะดำเนินการตาม LOTC Art. ๘๕.๒ 

ซึ่งหากไมดำเนินการแกไขขอบกพรองภายในเวลาที่กำหนด ก็จะพิจารณาใหความเห็นชอบในการไมรับ

เรื่องดังกลาวไวพิจารณา โดยทำเปนคำสั่งศาล (providencia) คำสั่งศาลดังกลาวนี้ถือเปนที่สุด 

  สำหรับคำฟองที่รับไวพิจารณา ขั้นแรกเปนการเรียกใหสงเอกสารหลักฐาน โดย LOTC Art. 

๕๑ บัญญัติวา เมื ่อรับคำฟองไวพิจารณาแลว องคคณะผูพิจารณาคดีจะมีคำสั่งเปนการดวนไปยัง 

องคกรหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เปนตนเหตุแหงคำพิพากษา คำสั่งหรือขอเท็จจริง หรือผูพิพากษาหรือ

ศาล ทีพ่ิจารณาคดีนัน้มากอน เพือ่ใหสงเอกสารหลักฐานในเรื่องนั้นมาใหภายในเวลาไมเกินสิบวัน เมื่อ

ไดรับคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญแลว องคกร พนักงานเจาหนาที่ ผูพิพากษาหรือศาล จะตองดำเนินการ

ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวทันที โดยจะตองสงเอกสารหลักฐานภายในเวลาทีก่ำหนด 

หรือแจงใหผูที่เกี่ยวของในคดีมาปรากฏตัวตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบวัน  

  หลังจากนั้นเปนขั้นตอนการแกฟอง โดย LOTC Art. ๕๒ บัญญัติวา  

  (๑) เมือ่ไดรบัเอกสารหลกัฐานและลวงเลยเวลาทีศ่าลรฐัธรรมนญูกำหนดแลว ใหองคคณะ 

ที่พิจารณาคดีสงเอกสารหลักฐานดังกลาวไปยังผูเปนตนเหตุแหงคดี ผูที่เกี่ยวของในคดีอัยการ ในกรณี

เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน และกระทรวงอัยการ และจะใหเวลาไมเกินยี่สิบวันในการแกฟอง 

  (๒)  องคคณะที่พิจารณาคดีอาจอนุญาตใหมีการแถลงการณดวยวาจาแทนการแกฟอง 

ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือตามคำขอของคูความก็ได 

  (๓)  เมื ่อมีการแกฟองแลว หรือเมื ่อลวงเลยระยะเวลาที่ศาลกำหนดโดยไมมีกระบวน

พิจารณาอื่นใดอีกแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาภายในสิบวัน 

  สำหรับการวินิจฉัยคดีนั้นใหศาลพิจารณาวาจะใหความคุมครองตามคำขอหรือปฏิเสธที่จะ

ใหความคุมครองตามคำขอ  ในกรณีที่ศาลใหความคุมครองและเปนกรณีของการโตแยงคำพิพากษา 

ของศาลยุติธรรมใหองคคณะที่พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจำกัดบทบาทของตนในการพิจารณาวา 

ศาลยตุธิรรม ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูรองหรือไม  และจะพิจารณาใหคืนสิทธิและเสรีภาพดังกลาว

หรือไมเทานั้น การพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการอื่นๆ ของศาลยุติธรรมใหยกเสีย 
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 ๒. การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงคำพิพากษาของประเทศออสเตรีย 

  การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายของออสเตรียนั้นสามารถรองทุกขตอ

ศาลรัฐธรรมนูญไดในกรณีตอไปนี้ 

  ก. กรณีการโตแยงคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของฝายปกครองตามมาตรา ๑๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 

(Bundesverfssung - B-VG) 

   ตามมาตรา ๑๔๔ B-VG ผูมีสิทธิรองทุกขสามารถโตแยงคำสั่งหรือคำวินิจฉัยในชั้น

สุดทาย ของฝายปกครองได รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (unab- haengige 

Verwaltungssenate –UVS) ประเด็นสำคัญของการมีสิทธิในการยืน่คำรองประเภทนี้คือ การกลาว 

อางวามีการละเมิดสิทธิซึ่งไดรับการรับรองคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ หรือมีการกลาวอางวามีการละเมิด

สิทธิอันเนื่องมาจากการใชกฎที่ขัดกับกฎหมาย   

   ตามมาตรา ๑๔๔ วรรค ๑ B-VG ผู ยื ่นคำรองสามารถยื ่นคำรองไดเมื ่อไดใชสิทธิ

จนถึงที่สุดแลว  ผู ยื ่นคำรองไมอาจใชสิทธิในการยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดหากคำวินิจฉัยในชั้น

สุดทายนั้นมิไดทำใหสิทธิในทางกฎหมายของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เปนผลรายแกบุคคล

นั้นและบุคคลนั้นมิไดใชสิทธิในทางกฎหมายเพื่อโตแยงคำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกลาว 

   การยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลตามมาตรา ๑๔๔ มิไดมีความมุงหมาย

หลักอยู ที ่ การควบคุมความถูกตองของคำสั ่งทางปกครอง  หากแตมีความมุ งหมายเพื ่อเปนการ 

ตรวจสอบการ กระทำที่เปนการละเมิดสิทธิของผูยื ่นคำรองเปนสำคัญ  ดวยเหตุนี้เองผูยื ่นคำรองใน 

กรณีนี้จะมีสิทธิ ในการยื่นคำรองก็ตอเมื่อคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของฝายปกครองที่ถูกโตแยงนั้นละเมิด 

ตอสิทธิอยางใดอยางหนึ่งของผูยื่นคำรอง ซึ่งกรณีนี้ยอมหมายถึง การที่คำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกลาว

เปนกรณีที่กอใหเกิด หรือเปลี่ยนแปลง หรือยืนยันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ของผูยื่นคำรอง  สวนประเด็นที่

วาคำสั่งหรือ คำวินิจฉัยดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิที่ไดรับการรับรองคุมครองโดยรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น 

เปนปญหาในทางขอเท็จจริงในคดีมิใชปญหาของในการพิจารณาที่จะรับคำรองดังกลาวหรือไม 

   เงื ่อนไขการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญของบุคคลในกรณีนี ้วางอยู บนเงื ่อนไขวา 

ผูยืน่คำรองจะตองมีผลประโยชนทีเ่กีย่วของกับการใหยกเลิกคำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่ถูกโตแยงดังกลาว  

ซึ ่งการพิจารณาวาผู รองมีผลประโยชนที ่เกี ่ยวของดังกลาวหรือไม มิไดขึ ้นอยู กับการพิจารณาตาม 

ความเห็นของผู รอง หากแตขึ ้นอยู กับการอางอิงหรือการเชื ่อมโยงกับเกณฑที ่มีลักษณะภววิสัย 

(objective) ไดหรือไมวา คำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่ถูกโตแยงนั้นกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอสถานะ 

แหงสิทธิของผูรองในกรณีนี้  หากการละเมิดสิทธิของผูรองไมอาจจะเกิดขึ้นไดตั ้งแตเริ่มตน  กรณีนี้

คำรองดังกลาวยอมไดรับการปฏิเสธจากศาลรัฐธรรมนูญ 

  ข. กรณีการโตแยงบทบัญญัติของกฎหมายตามาตรา ๑๔๐ B-VG หรือรัฐกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๑๓๙ B-VG 
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   กระบวนในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามมาตรา ๑๔๐ 

B-VG และการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของรัฐกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๙ B-VG นั้น  ซึ ่ง 

ทั้งสองกรณีมีลักษณะที่ใกลเคียงกันและเปนกรณีที่มีวัตถุประสงคของคดีเหมือนกัน 

   การยื่นคำรองของปจเจกบุคคลตอศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลมาจากการแกไขรัฐธรรมนูญ 

ของออสเตรียในป ค.ศ. ๑๙๗๕  การยื่นคำรองของบุคคลตอศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนกรณีที่มีความสำคัญ

ยิ่งในทางปฏิบัติ ถึงแมวาโดยทั่วไปแลวการพิจารณาเงื่อนไขในการรับเรื่องจะพิจารณาอยางเครงครัด

ก็ตาม แตเรื่องที่ยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญสวนใหญจะไดรับการปฏิเสธจากศาลรัฐธรรมนูญ   กรณีที่

ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไวพิจารณานั้นจะตองเปนกรณีที่เขาเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะ  สำหรับ

เงื่อนไขเฉพาะตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดวางแนวคำวินิจฉัยเกี ่ยวกับผูมีสิทธิในการ 

ยื่นคำรองไววา  ตามมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญ  (B-VG) 

   ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเกีย่วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดย

พิจารณาจากคำรองของบุคคลซึ่งกลาวอางวาตนไดรับผลกระทบโดยตรงจากบทบัญญัติของกฎหมายที่

ขัดกับรัฐธรรมนูญ เทาที่บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวยังมิเคยไดรับการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยมาโดยตลอดวางหลักวา ในกรณีที่เปนการโตแยงวา

กฎหมายดังกลาวขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นจะตองเปนการละเมิดสิทธิโดยตรงของบุคคลที่ยื ่น

คำรองตอศาลรัฐธรรมนูญ  โดยศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจากคำรองและศาลจะตรวจสอบในเบื้องตน 

เพียงวา ผูยื่นคำรองไดรับผลกระทบดังกลาวหรือไมเทานั้น   

                       ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ  สำหรับการดำเนิน

กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นยอมเปนไปตามรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ (Verfas 

sungsgerichtshofgesetz – VfGG)  ซึ่งตามาตรา ๑๙ วรรค ๔ VfGG กำหนดวา ศาลรัฐธรรมนูญจะไม

ออกนั่งพิจารณาดวยวาจาก็ได ในกรณีที่สิทธิที่ไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญในกรณีนั้นมิไดถูก

กระทบโดยชัดแจง  นอกจากนี้ตามมาตราดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาโดยไมออกนั่งพิจารณา

ได หากเปนกรณีที่ชัดแจงวาปญหาในทางกฎหมายนั้นศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยมาแลว  หรือในกรณี

สุดทายที่ศาลอาจจะไมออกนั่งพิจารณาดวยวาจาคือ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารัฐกฤษฎีกาขัด

กับกฎหมาย หรือบทบัญญัติของกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ 

                       การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในหัวขอนี้อาจแยกออกเปน  ก. กรณีการโตแยงคำสั่ง

หรือคำวินิจฉัยของฝายปกครองตามมาตรา ๑๔๔  B-VG  ข. กรณีการโตแยงบทบัญญัติของกฎหมาย

ตามาตรา ๑๔๐ B-VGหรือกฎตามมาตรา ๑๓๙ B-VG  โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 

  ก.    กรณีการโตแยงคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของฝายปกครองตามมาตรา ๑๔๔  B-VG 

        ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เปนสิทธิที ่อยู ภายใตเงื ่อนไขของ

กฎหมาย หากการกระทำทางปกครองนั้นออกโดยปราศจากพื้นฐานในทางกฎหมาย กรณีนี้ยอมถือวา

คำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองนั้นเปนการกระทบสิทธิของบุคคลนั้น  ในขอบเขตของ
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หลักความเสมอภาคคำสั่งทางปกครองจะถูกยกเลิก หากเจาหนาที่ไดออกคำสั่งดังกลาวโดยอำเภอใจ 

(Willkuer)  โดยคำสั่งดังกลาวถือวาเปนคำสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยคดีเบื ้องตน ในกรณีที ่มีเสียงเปนเอกฉันทที ่จะไมรับเรื ่องไว

พิจารณา ในกรณีคำรองที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนกรณีที่ปราศจากเหตุผลสนับสนุนในทาง

กฎหมายอยางชัดแจง   แตในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาสิทธิของผูยื่นคำรองไดรับการกระทบสิทธิ

จากการกระทำที่ถูกโตแยงนั้น  กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหเพิกถอนการกระทำดังกลาว หรือ 

ในกรณีที่มีการกระทำที่ไปละเมิดสิทธิแลว กรณีนี้ก็จะวินิจฉัยถึงสถานะของสิทธิของผูยื่นคำรอง  ในกรณี

ที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคำรองของผูยืน่คำรองมีเหตุผล กรณีเชนนี้เจาหนาที่ฝายปกครองมีหนาที่จะ

ตองดำเนินการโดยมิชักชาใหเปนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ในคดียื่นคำรองโตแยงคำสั่งทาง

ปกครองตอศาลรัฐธรรมนูญนั้นตามรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ (VfGG) ไดบัญญัติไวอยางชัดเจน

วา การยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไมเปนการทุเลาการบังคับแตอยางใด    

  ข.  กรณีการโตแยงบทบัญญัติของกฎหมายตามาตรา ๑๔๐ B-VG หรือกฎตามมาตรา 

๑๓๙ B-VG  

   ในคดีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมายของกฤษฎีกานั้น  หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวากฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญศาลจะ

วินิจฉัยใหยกเลิกกฎหมายดังกลาว  หรือในกรณีที่กฎหมายดังกลาวไมมีผลใชบังคับอีกตอไปแลว กรณีนี้

ศาลจะวินิจฉัยวากฎหมายนั ้นขัดตอรัฐธรรมนูญเทานั้น  ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหยกเลิกกฎหมาย 

ดังกลาว กรณีนีย้อมเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไมชักชา  

การวินิจฉัยใหยกเลิกกฎหมายนั้นตามมาตรา ๑๔๔ วรรค ๕ ของรัฐธรรมนูญ ใหมีผลนับแตวันที่ได

ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมิไดกำหนดวันที่ใหกฎหมายนั้นไมมีผลใชบังคับไว

เปนการเฉพาะ ซึ่งกำหนดสูงสุดนั้นมีกำหนดไมเกิน ๑ ป  การกำหนดใหมีผลเมื่อใดนั้นยอมอยูในดุลพินิจ

ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะกำหนด   ในคดีที่มีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกรณี

มีความเปนไปไดที่จะมอบใหศาลมีอิสระในการที่จะกำหนดการมีผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดังกลาว ซึ่งเกิดจากเหตุผลความจำเปนในทางปฏิบัติในทางการเมือง  ซึ่งในกรณีนี้เปนขอพิจารณาจาก

เหตุผลของนโยบายในทางกฎหมายวากฎหมายที่ถูกยกเลิกนั้นควรจะมีผลเมื่อใด ซึ่งในแนวทางปฏิบัติ

ของออสเตรียไดคำนึงถึงสิ่งเหลานี้เปนสำคัญ 

 ๓. การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงคำพิพากษาของประเทศเยอรมนี   

  เงื ่อนไขในการเปนผู มีสิทธิยื ่นเรื ่องรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั ้นตองประกอบดวย

เงื่อนไขดังนี้  ตองเปนกรณีของการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญและ ตองมีกลาวอางวามีการละเมิดสิทธิ 

  ตามมาตรา ๙๐ BVerfGG ไดบัญญัติใหบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือเปน

สิทธิที่ปรากฏอยูในมาตรา ๒๐ วรรค ๔ มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๘  มาตรา ๑๐๑  มาตรา ๑๐๓ และ 

มาตรา ๑๐๔ ของรัฐธรรมนูญ อาจใชสิทธิรองทุกขตามรัฐธรรมนูญได สิทธิในกลุมหลังนี้ถือวาเปนสิทธิ
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ในกระบวนการยุติธรรม โดยเรียกสิทธิในกลุมนี้วาเปน “สิทธิที ่มีสถานะเหมือนสิทธิขั ้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญ” ( grundrechts- gleiche Rechte)   ดังนั้นในเบื้องตนจึงตองเขาใจความหมายของมาตรา 

๙๐ BVerfGG วาหมายถึง “สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ” (Grundrechte) และหมายรวมถึง “สิทธิที่

มีสถานะเหมือนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ” ( grundrechtsgleiche Rechte)   

  ”สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ” (Grundrechte) ในเบื้องตนก็คือบรรดาสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งหลายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  การพิจารณาดังกลาวมิไดพิจารณาจากถอยคำ  หากแต

พิจารณาจากความมุงหมายของการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกกอตั้งขึ้นโดยกฎหมายของสหพันธ

และการรับรองคุมครองในทางสิทธิของกฎหมายของสหพันธ  ซึ่งการพิจารณาสิทธิและเสรีภาพดังกลาว

นี้มิไดพิจารณาจากสิทธิและเสรีภาพที่มีอยูในรัฐธรรมนูญของตางประเทศ  หรือมิไดพิจารณาจากสิทธิ

มนุษยชนที่ปรากฏอยูในสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป  หรือมิไดพิจารณาจาก

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแตอยางใด  ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสิทธิ

ขั้นพื้นฐานจึงหมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในหมวดที่ ๑ (มาตรา ๑ – มาตรา ๑๙) เทานั้น 

  สำหรับ “สิทธิที่มีสถานะเหมือนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ” ( grundrechts- gleiche 

Rechte) ในมาตรา ๙๐ BVerfGG นั้น  เปนกรณีที่มีขอบเขตที่แนนอนชัดเจน  โดยสิทธิในกลุมนี้ที่จะใช

เปนพื้นฐานในการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้นจะตองมีลักษณะเปนสิทธิของปจเจกบุคคล ซึ่งใน

กรณีนี้จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวา การกระทำนั้นเปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม  

เงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขในการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญในทุกกรณี 

  สำหรับการกลาวอางวามีการแทรกแซงหรือการละเมิดสิทธินัน้   ในเบื้องตนผูรองทุกขตอ

ศาลรัฐธรรมนูญจะตองกลาวอางวามีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของตนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของตนตกอยู

ในภาวะอันตราย อันเปนการยืนยันการมีอยูของการแทรกแซงหรือการละเมิดสิทธิดังกลาว  มาตรการใน

ทางกฎหมายมหาชนที ่ถูกโตแยงดังกลาวจะตองมีผลมายังภายนอกแลว ซึ ่งยังผลใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงตอสิทธิของผูยื่นคำรองในลักษณะที่กอใหเกิดผลเสีย  กรณีของการยุบสภาผูแทนราษฎร

กอนครบวาระของสภาผูแทนราษฎรกรณีนี ้ยอมมิไดกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอบุคคลทั่วไปใน

ความหมายของกฎหมายแตอยางใด  การกระทบสิทธิของบุคคลในทางขอเท็จจริงอาจเกิดการกระทำ 

การที่เปนความจำเปนของอำนาจรัฐ กรณียอมไมมีความสำคัญแตอยางใดวา กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง 

จะมีความมุ งหมายที ่จะแทรกแซงในสิทธิของบุคคลหรือไม  ดังนั้น การผูกขาดของรัฐอาจมีผลตอ 

การจำกัดสิทธิของบุคคลในทางขอเท็จจริงได เชนเดียวกันกรณีของการกระทบสิทธิที่เกิดจากบุคคลที่

สามยอมนำไปสูการละเมิดสิทธิในทางขอเท็จจริงไดเชนเดียวกัน  ไมวากรณีจะเปนประการใดยอมมี

ความเปนไปไดวา บุคคลเขาใจวาศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที ่ในการคุ มครองสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ ดังนัน้ สิทธิตามมาตรา ๒ (๒)๑  ของรัฐธรรมนูญไดแสดงถึงหนาที่ที่จะตองใหความคุมครอง

 ๑ มาตรา ๒ (๒) “บุคคลมีสิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพของบุคคลไมอาจจะลวงละเมิดได การแทรกแซงในสิทธิดังกลาว 

จะกระทำไดโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายเทานั้น” 



รายงานประจำป ๒
๕๕๑ 

264

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ของรัฐตอบุคคล และโดยเฉพาะอยางจะตองใหความคุมครองตอการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  สำหรับการพิจารณาเกีย่วกับการละเมิดสิทธินั ้น ศาลรัฐธรรมนูญไดวางแนวทางวา 

การละเมิดนั ้นจะตองเปนการละเมิดตอผู รองเอง (selbst)  การละเมิดนั ้นเปนการละเมิดที ่มีอยู ใน

ปจจุบัน (gegenwaertig) และการละเมิดนั้นตองเปนการละเมิดโยตรง (unmittelbar)   

  สำหรับการกระทำที่อาจถูกโตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้นมิไดหมายรวมถึงการกระทำ 

ทุกการกระทำ  แตการกระทำที่อาจนำไปสูการโตแยงไดนั้นหมายเฉพาะ การกระทำของอำนาจมหาชน 

(oeffentliche Gewalt) เทานั้น  การใหความหมายของ “การกระทำของอำนาจหมาชน” ในความหมาย

ของมาตรา ๙๐ วรรค ๑ BVerfGG จึงกลายเปนเงื ่อนไขที ่มีความสำคัญของการรองทุกขตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  การใชอำนาจตุลาการถือวาเปนการใชอำนาจมหาชนอยางหนึ่ง  โดยหลักทั่วไปแลว 

คำพิพากษาของศาลทุกศาลยอมถูกโตแยงได ยกเวนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเอง  เงื่อนไขตาม

มาตรา ๙๐ วรรค ๒ BVerfGG ในกรณีของคำพิพากษาของศาลยอมมีอยู  หากเปนคำสั ่งหรือ  

คำพิพากษาระหวางคดีที่สามารถแยกเปนอิสระจากคำสั่งหรือคำพิพากษาในประเด็นหลักของคดีได 

กรณีนี้คำสั่งหรือคำพิพากษาดังกลาวยอมถูกโตแยงได  การจะนำคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลมา

โตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญไดหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับหลักการดำเนินการใหสิ้นสุดจนไมสามารถใชสิทธิ

ในทางอื่นไดอีกตอไปแลว ซึ่งเปนเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

  สำหรับกระบวนการพิจารณานั้น ในกรณีที่องคคณะกลั่นกรองคดีมิไดพิจารณาปฏิเสธใน

การรับเรื ่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญก็ดี หรือมิไดพิจารณาวารับเรื ่องก็ดี  กรณีนี ้องคคณะจะตอง

พิจารณาวารับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาหรือไม (มาตรา ๙๓ c BVerfGG)  โดยองคคณะอาจวินิจฉัยให

รับเรื่องดังกลาวหรือปฏิเสธที่จะรับเรื่องไวพิจารณา  สำหรับเงื่อนไขที่ศาลจะไมรับเรื่องไวพิจารณานั้น

ประกอบดวยเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

  -    คำรองนั้นปราศจากเหตุผลในการรับเรื่องไวพิจารณา 

  -   เปนกรณีที่กฎหมายมิไดกำหนดใหศาลมีดุลพินิจตามมาตรา ๙๓c๒   BVerfGG มิได

กำหนดใหศาลมีดุลพินิจ ดังนั้นหากปรากฏวาไมเขาเงื่อนไขตามที่กำหนดไว ศาลจะตองปฏิเสธที่จะรับ

เรื่องดังกลาว 

  -   การปฏิเสธนั้นจะตองรับเสียงขางมากจากองคคณะ  

  สำหรับการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น  โดยทั่วไปแลวศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดี

ใหผูรองทุกขเปนฝายชนะคดีหากมาตรการนั้นเปนการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา ๙๕  

 ๒
 มาตรา ๙๓c (๑) ถาปรากฏเงื่อนไขตามมาตรา ๙๓a (ข) และเปนปญหาสำคัญในทางรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัย

แลว องคคณะที่กลั่นกรองการรับเรื่องรองทุกขอาจรับเรื่องดังกลาวได  เมื่อเรื่องรองทุกขนั้นมีเหตุผลในทางกฎหมายสนับสนุนอยางชัดแจง  

คำวินิจฉัยดังกลาวเทากับคำวินิจฉัยขององคคณะ ถาคำวินิจฉัยมีผลตามมาตรา ๓๑ วรรค ๒ วา กฎหมายขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายของสหพันธรัฐหรือวากฎหมายนั้นเปนโมฆะ ในกรณีนี้ใหอยูภายใตเงื่อนไขการพิจารณาขององคคณะ 
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วรรค ๒ BVerfGG ในกรณีที่เปนการโตแยงคำพิพากษาของศาล ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเพิกถอน 

คำพิพากษาของศาลและสงเรื ่องใหศาลที ่พิจารณาเรื ่องนั ้นพิจารณาเนื ้อหาแหงคดีนั ้นใหม เทาที ่

บทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกโตแยงนั้นเปนบทบัญญัติกฎหมายที่ไดรับการพิจารณาในคดีเรื ่องทุกข 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรค ๓ ในกรณีนี้ศาลจะวินิจฉัยใหเปนโมฆะ  

  ในคดีรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเพื ่อโตแยงคำพิพากษาของศาลนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะ 

ตรวจสอบคำสั ่งหรือคำพิพากษาของศาลอื ่นที ่ถึงที ่สุดแลว  กรณีมีปญหาวา ในขอบเขตเพียงใดที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความถูกตองของศาลอื ่นได  ศาลรัฐธรรมนูญไดจำกัดขอบเขตในการ 

ตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญใหจำกัดอยูในขอบเขตของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎเกณฑเฉพาะ  

ศาลรัฐธรรมนูญจะไมเขาไปตรวจสอบวา คำพิพากษาของศาลในเรื ่องนั ้นไดพิพากษาเปนไปตาม

กฎหมายในเรื ่องนั ้นๆหรือไม ซึ ่งประเด็นในเรื่องดังกลาวอยูในอำนาจหนาที่ของศาลที่มีเขตอำนาจ 

ในเรื่องนั้นๆ  ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปตรวจสอบเฉพาะวา  คำพิพากษาของศาลในเรื่องนั้นๆ ละเมิด 

ตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไมเทานั้น หรือศาลไดใชและตีความกฎหมายธรรมดาใหขัดกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ ่งขอหามการใชอำนาจตามอำเภอใจ (มาตรา ๓ วรรค ๑ 

ของรัฐธรรมนูญ)  หรือแนวคำวินิจฉัยใหมของศาลรัฐธรรมนูญในเรื ่องนี ้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 

ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไปตรวจสอบคำพิพากษาของศาลไดตอเมื ่อผลของการตีความของศาลเกิน    

ขอบเขตตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

สวนที่ ๓ การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ 

 หลักการคุมครองสิทธิโดยองคกรตุลาการนี้ถือไดวาเปนหลักการที่เปนหัวใจสำคัญของหลักนิติรัฐ 

เพราะถือวาเปนรัฐที่ยอมใหอำนาจศาลเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทำตางๆของรัฐวาเปนการ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม ดังนั้นความเปนนิติรัฐของรัฐใดรัฐหนึ่งจะปรากฏก็ตอเมื่อ

รัฐนั ้นยอมอยู ภายใตกฎหมายและยอมอยู ภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคกรตุลาการ ตาม 

รัฐธรรมนูญของไทยไดบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไวในมาตรา ๒๘ วรรคสอง โดยบัญญัติวา “บุคคล

ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิ

ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการที่ทำใหบทบัญญัติตาม

มาตรา ๒๗ มีผลในทางปฏิบัติ เพราะหลักการที่บัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองมีผล

ผูกพันองคกรของรัฐโดยตรงนั้นจะไรความหมาย หากไมใหองคกรศาลเขามาควบคุมตรวจสอบการ 

กระทำขององคกรที ่ใชอำนาจรัฐวาไดกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญหรือไม  ขอพิจารณาเกี่ยวกับการใชสิทธิในทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญอาจแยกไดเปน (๑)  ความหมายของ “การละเมิดสิทธิ”  (๒)  ความสัมพันธระหวาง 
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การใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคสองกับความผูกพันขององคกรของรัฐตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญ  

และ (๓)  อำนาจตุลาการกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีขอพิจารณา ดังนี้ 

 (๑) ความหมายของ “การละเมิดสิทธิ” 

  การใชสิทธิทางศาลของบุคคลผู ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการกระทำตางๆ ของ 

องคกรที่ใชอำนาจมหาชนนั้น ขอพิจารณาเบื้องตนคือ การกระทำขององคกรผูใชอำนาจมหาชนที่เปน 

”การละเมิด” สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นมีความหมายหรือมีขอบเขตแคไหนเพียงไร หากพิจารณา

ความหมายดั้งเดิมของ “การละเมิดสิทธิ” ( der  klassische  Eingriffsbegriff ) ตามทฤษฎีกฎหมายของ

เยอรมัน ไดวางหลักเกณฑของการละเมิดไว ๔ หลักเกณฑดังนี้ ๓ 

  เงื่อนไขประการแรก  การกระทำนั้นตองเปนการกระทำในขั้นตอนสุดทาย (Finalitä  t des  

Handelns) หลักการดังกลาวเปนหลักการที่ไดรับการเนนย้ำเปนพิเศษโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ

การเวนคืน ตามหลักการนี ้ถือวามีการละเมิดเกิดขึ ้นเมื ่อองคกรของรัฐประสงคที ่จะจำกัดสิทธิและ

เสรีภาพ หรือองคกรของรัฐมีเจตนาอยางชัดแจงที่จะกระทำการดังกลาว เชน จะถือวาเปนการละเมิด 

เมื่อฝายปกครองมีเจตนาอยางชัดแจงในการสลายการชุมนุมเพื่อขัดขวางมิใหผูนำของการชุมนุมแสดง 

ความคิดเห็นทางการเมืองของตน ณ ที่นั้น ในตรงกันขาม แนวคิดนี้เห็นวาหากเจาหนาที่จำเปนที่ตอง 

ปดกั้นถนนและการปดกั้นดังกลาวทำใหรานคาในละแวกนั้นไมมีลูกคา กรณีนี้ไมถือวาเปนการละเมิด 

แตอยางใด เพราะผลที่เกิดขึ้นนั้นมิใชเปนความประสงคของเจาหนาที่แตอยางใด 

  เงื่อนไขประการที่สอง  การกระทำของรัฐนั้นจะตองกอใหเกิดการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

โดยตรง เชน หากเจาหนาทีข่องรฐัไดใหเงนิสนบัสนนุกจิการของเอกชนรายใดรายหนึง่ การใหการสนบัสนนุ 

ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบกับคูแขงขันทางการคา เนื่องจากกิจการรายหลังนี้มิไดรับเงินสนับสนุน 

จากรัฐเพือ่ใหสามารถทำการแขงขันกับเจาของกิจการรายแรกได ทำใหเจาของกิจการรายหลังจำเปน

ตองปรับราคาใหสูงขึ้นและดวยเหตุดังกลาวนี้เองทำใหเจาของกิจการรายหลังตองสูญเสียลูกคาไป

จำนวนมาก ในกรณีนี้ถือวาเปนผลกระทบอันมีผลโดยทางออมเทานั้น 

  เงื ่อนไขประการที ่สาม  เงื ่อนไขขอนี ้ถือเปนเงื ่อนไขประการสำคัญสำหรับการให

ความหมายของคำวา “การละเมิด” ตามแนวความคิดดั ้งเดิมคือ การกระทำของรัฐนั้นจะตองเปน 

การกระทำในทางกฎหมาย ( Rechtsakt ) เชน กฎหมาย ระเบียบ คำวินิจฉัย หรือคำสั่งทางปกครอง  

เปนตน การกระทำในทางขอเท็จจริงหรือทีเ่รียกวาการกระทำในลักษณะของการปฏิบัติการ ( Realakt ) 

ไมอยูในขอบเขตของการละเมิดในสิทธิและเสรีภาพแตอยางใด 

 ๓
 Pieroth/Schlink, Grundrechte-Staafsrecht II, ๙. Aufl., S. ๖๔ 
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  เงื ่อนไขประการสุดทาย  การละเมิดนั้นจะตองมีลักษณะเปนการบังคับหรือเปนคำสั่ง 

ซึ่งหมายถึงเปนการใชอำนาจมหาชนฝายเดียว ดังนั้นในกรณีของการกระทำในลักษณะของสัญญาจึง 

ไมรวมอยูในความหมายของการละเมิด หรือในกรณีที่ผูทรงสิทธิและเสรีภาพไดสละสิทธิและเสรีภาพ 

ดังกลาว กรณีนี ้ยอมถือวาไมมีการละเมิดแตอยางใด แมฝายหนึ่งจะใชอำนาจมหาชนกระทำการ 

ฝายเดียวก็ตาม  

  อยางไรก็ดี ความหมายของคำวา “การละเมิด” ตามความหมายระยะหลังๆ ไดขยาย

ความหมายของ “การละเมิด” ใหกวางขึ้นโดยรวมหลักเกณฑทั้ง ๔ ประการของความหมายดั้งเดิม 

อยูดวย ตามความหมายของ “การละเมิด” ในความหมายใหมใหความหมายวา “การกระทำของรัฐ

ทั้งหลายซึ่งทำใหการใชสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลไมอาจเปนไปได”  จากความหมายใหมนั้น 

ทำใหเห็นวา การกระทำของรัฐไมวาจะเปนการกระทำในขั้นสุดทายหรือไม ไมวาจะเปนการกระทำ 

โดยมุงประสงคหรือไม หรือไมวาจะเปนการกระทำที่มีผลโดยตรงหรือโดยออม หรือไมวาจะเปนการ

กระทำในทางกฎหมายหรือในทางขอเท็จจริง และไมวาจะเปนการกระทำในลักษณะของการบังคับ 

หรือเปนไปในลักษณะคำสั่งหรือไมก็ตาม ยอมถือวาเปนการละเมิดทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม การกระทำของ

รัฐนั้นตองเปนการกระทำโดยอำนาจมหาชนที่กอใหเกิดผลเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว 

ตัวอยางของการกระทำที่มิไดเปนการกระทำในลักษณะของการบังคับหรือคำสั่ง เชน การดักฟงโทรศัพท 

ซึ่งกระทำโดยเจาหนาที่ของรัฐ หรือการละเมิดในขอมูลขาวสารตางๆ เปนตน 

 (๒) ความสัมพันธระหวางการใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง กับความผูกพันของ

องคกรของรัฐตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญ 

  สำหรับกรณีของไทยนั้นจะตองพิจารณาจากมาตรา ๒๘ วรรคสองประกอบกับมาตรา ๒๗ 

ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา ๒๗ ไดบัญญัติใหองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการผูกพัน

ตอสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และ 

การตีความกฎหมาย ยอมหมายความวา อำนาจรัฐแตละอำนาจอาจกระทำการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไดในขอบเขตของการใชอำนาจแตละอำนาจขอพิจารณา เกี่ยวกับการใชสิทธิ

ทางศาลของบุคคลที ่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการใชอำนาจมหาชนของรัฐโดยเฉพาะกรณี 

การละเมิดสิทธิจากองคกรตุลาการ 

  สำหรับอำนาจตุลาการนั้น ยอมผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพในการใชการตีความกฎหมาย

และในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตางๆ โดยนัยนี้ศาลจึงมีหนาที่สองประการคือ 

  ประการแรก  ศาลจะตองตรวจสอบวากรณีที่เปนปญหามาสูการพิจารณาคดีของศาลนั้น

เปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม และ 

  ประการที ่สอง  ศาลเองก็จะตองไมใชหรือตีความกฎหมายใหเปนการละเมิดสิทธิ  

ขั้นพื้นฐาน กรณีจึงอาจเปนไปไดวา ศาลเห็นวากรณีที่เปนปญหามาสูการพิจารณาคดีของศาลซึ่งเปน 

การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอยูแลว แตศาลเองเห็นวาไมเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง หรือ 
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อีกประการหนึ่งนั้นเปนกรณีที่ศาลเองใชหรือตีความกฎหมายอันเปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน   

  ปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกรตุลาการคือ หากมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยคำพิพากษาของ

ศาล บุคคลผู ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจะใชสิทธิโตแยงไดอยางไร ในกรณีที ่มีการละเมิดสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานโดยคำพิพากษาของศาลปจจุบันมีเพียงกระบวนการภายในองคกรเทานั้นที่จะคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนไดโดย (๑)  การอุทธรณคดีความของตนขึ้นสูศาลสูงขึ้นไปเพื่อใหศาลสูง

ทบทวนคำพิพากษาของศาลลางทั้งในขอกฎหมายและขอเท็จจริงทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑในการยื่น

อุทธรณฎีกาตามที่กฎหมายกำหนด  (๒)  ศาลมีคำพิพากษาคดีกลับแนวคำพิพากษาเดิม เปนการวาง

แนวบรรทัดฐานใหมเพื่อแกไขสิ่งที่อาจไมถูกตองเพื่อใหประชาชนไดรับความเปนธรรม และ (๓)  ในกรณี

ที่เปนคดีอาญาจำเลยหรือพนักงานอัยการอาจยื่นคำรองตอศาลขอรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม

ตามพระราชบัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

สวนที่ ๔ วิเคราะหปญหาการใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตาม 

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญไทย 

 สำหรับปญหาการใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

๒๘ อันเปนกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว  โดยแยกพิจารณาปญหา หรือขอพิจารณาได ดังนี้            

๑. ขอพิจารณาเกี ่ยวกับเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ มครองสิทธิประชาชนในกรณีที ่มี 

คำพิพากษาถึงที่สุดแลว   ๒. ปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายรองรับในการใชสิทธิของประชาชน

ในการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ๓. ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลถือวา

เปนการใชอำนาจมหาชนซึ่งอาจกอใหเกิดการกระทบสิทธิของบุคคลที่อยูในความหมายของมาตรา ๒๘ 

วรรค ๓ หรือไม ๔.  ปญหาการยอมรับจากศาลอื่นๆและจากสังคมโดยรวม 

 ๔.๑ ขอพิจารณาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญกับการคุมครองสิทธิประชาชนในกรณีที่มี 

คำพิพากษาถึงที่สุดแลว 

  หากพิจารณาจากหลักการกำหนดเขตอำนาจศาลที่ใหศาลมีอำนาจเฉพาะเจาะจง ในกรณี

ของศาลรัฐธรรมนูญไทย โดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ วาศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจ

ตรวจสอบคำพิพากษาของศาลอื่นไดหรือไมนั้น  จากการตรวจสอบอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

แลวมีบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ ที่กำหนดใหบุคคลผูถูกละเมิดสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไวอาจยื่นคำรอง

ตอศาลรัฐธรรมนูญได  แตวัตถุแหงคดีตามมาตรา ๒๑๒ หมายเฉพาะกรณีที่จะโตแยงวาบทบัญญัติ 

แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเทานั้น  ไมหมายรวมถึงการกระทำอื่นของรัฐ  ดังนั้นจากพื้นฐาน

ของบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ จึงไมสามารถแปลความขยายใหรวมความไปถึงการโตแยงคำพิพากษา

ของศาลไปดวย  ดังนั ้น หากพิจารณาจากหลักการกำหนดใหศาลมีอำนาจเฉพาะเจาะจงแลว 

ศาลรัฐธรรมนญูขาดบทบญัญตัขิองกฎหมายทีร่องรบัในการใหศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจในการตรวจสอบ 

คำพิพากษาของศาลอื่นได 
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 ๔.๒ ปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายรองรับในการใชสิทธิของประชาชนในการเสนอ  

เรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ 

  หากพิจารณาเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอำนาจบุคคลในการโตแยงคำพิพากษา

ของศาลโดยยื ่นเรื ่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั ้น  กรณีมีความชัดเจนเฉพาะกรณีของการยื ่นเรื ่อง              

ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ ตาม 

มาตรา ๒๑๒ เทานั้น  แตมิไดมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราใดที่จะนำไปสูการตีความวาบุคคลอาจ

โตแยงตอคำพิพากษาของศาลที่ตนเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนได หากจะอาง

บทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสอง เพื่อสนับสนุนการโตแยงคำพิพากษาเพื่อยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  

ฐานกฎหมายดังกลาวยอมไมเพียงที่จะใชสิทธินั้นได ดวยเหตุผล ๓ ประการคือ ประการที่หนึ่ง การใช

อำนาจมหาชนโดยองคกรตุลาการจะอยูใหความหมายของมาตรา ๒๘ วรรค สองหรือไม  ประการที่

สอง ขาดกฎหมายที่กำหนดเขตอำนาจศาลที่จะใหศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบคำพิพากษาของ

ศาล อื่นได และประการที่สาม ขาดกฎหมายวิธีพิจารณาความที่จะรองรับสิทธิของบุคคลในการใชสิทธิ

เสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงคำพิพากษาของศาลได  จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจสรุปไดวา 

ในระบบกฎหมายไทยยังขาดฐานในทางกฎหมายที่จะสนับสนุนใหบุคคลสามารถใชสิทธิโตแยงตอ 

คำพิพากษาของศาลโดยเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได 

 ๔.๓ ขอพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลถือวาเปนการใชอำนาจมหาชนซึ่ง

อาจกอใหเกิดการกระทบสิทธิของบุคคลที่อยูในความหมายของมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือไม  

  การตีความวาอำนาจตุลาการกอใหเกิดการกระทบสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได 

หรือไม นั ้นกรณียอมเปนที ่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา อำนาจตุลาการซึ ่งเปนอำนาจมหาชนอยางหนึ่ง     

การใชอำนาจดังกลาวจึงอาจไปกระทบสิทธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได แตลำพังการตีความดังกลาว 

ยังไมเพียงพอที่จะตอบคำถามวาประชาชนจะใชสิทธิโตแยงคำพิพากษาของศาลไดหรือไม  ซึ่งกรณีจะ

ตองมีความชัดเจนอีก ๒ ประการ คือ ศาลใดจะเปนศาลที่มีอำนาจในการตรวจสอบคำพิพากษาของศาล

อื่น และประชาชนจะใชสิทธิในการเสนอเรื่องไปยังศาลดังกลาวไดภายในเงื่อนไขอยางไร  ซึ่งประเด็น 

ทั้งสองยังขาดความชัดเจนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  ดังนั้น แมวาจะตีความวาคำพิพากษาอาจละเมิด

สิทธิของบุคคลไดตามนัยมาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  แตกรณีก็ไมเพียงพอที่จะอาศัยมาตรา 

๒๘ วรรคสอง เปนฐานของการใชสิทธิในการรองทุกขไปยังศาลรัฐธรรมนูญได 

 ๔.๔ ปญหาการยอมรับจากศาลอื่นๆและจากสังคมโดยรวม 

  ปญหาการยอมรับจากศาลอื่นๆและจากสังคมโดยรวม  ปญหานี้แมไมใชปญหาในทาง

กฎหมายโดยตรงก็ตาม  แตปญหานี้ยอมมีบทบาทสำคัญในการที่องคกรที่แกไขรัฐธรรมนูญหรือองคกร

ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตรวจสอบ คำพิพากษาของ

ศาลอื ่นในสวนที ่เกี ่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การตรากฎหมายใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

ควบคุมตรวจสอบคำพิพากษาของศาลอื ่นไดยอมสงผลกระทบตอหลักความแนนอนเด็ดขาดของ 



รายงานประจำป ๒
๕๕๑ 

270

ศาลรัฐธรรมนูญ 

คำพิพากษาของศาลสูงสุด ดังเชนศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด   ดังนั้น การที่องคกรฝายนิติบัญญัติ

จะตรากฎหมายใหอำนาจตอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบ คำพิพากษาของศาลอื่นไดกรณียอมจะ

ตองมีเหตุผลสนับสนุนที่หนักแนนอยางนอย ๒ ประการ กลาวคือ  ประการแรกการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนโดยองคกรศาลที ่มีอยู ยังไมสามารถใหความคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญไดอยางแทจริง และประการที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญเปน

สถาบันที่ไดรับการยอมรับจากองคกรศาลทั้งหลาย รวมทั้งสังคมโดยรวมในอันที่จะทำใหหลักประกันใน

การคุมครองสิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบรรลุความมุงหมายได   

 จากการศึกษาเทียบเคียงกับพัฒนาการของการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีจะ

เห็นไดวา แมการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญจะไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายสหพันธตั้งแตป ๑๙๕๑ 

แตตองใชเวลาเกือบ ๒๐ ป จึงไดมีการนำเรื่องการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

เพือ่ใหเกิดหลักประกันตอสิทธิในการรองทุกขของบุคคลที่ไดรับการบัญญัติรับรองคุ มครองไวใน

รัฐธรรมนูญ  ดังนั้นชวงระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปจึงเปนชวงเวลาที่ทำใหเกิดการยอมรับจากทุกฝายและ

ทายที่สุดเห็นควรที่จะใหบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ 

สวนที่ ๕ ขอเสนอแนะ 
 หากศึกษาแนวทางในการพัฒนาเรื ่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันเพื่อเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาเรื ่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยแลว อาจแบงชวงพัฒนาการของ 

การนำระบบการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเพื่อโตแยงคำพิพากษาของศาลออกเปน ๓ ชวง ดังนี้  

 ชวงที่ ๑ ศาลรัฐธรรมนูญจะตองสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในสังคมวาศาลรัฐธรรมนูญจะเปน

สถาบันที่จะปกปองคุมครองรัฐธรรมนูญ หลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนภายในอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  โดยจักตองพิสูจนตนเองใหเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญ

เปนองคกรที่มีความเปนกลางและอิสระจากฝายตางๆและพิจารณาคดีอยางตรงไปตรงมาภายใต

หลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ  หากศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิสูจนตนเองไดวาเปนองคกรที่มีเสถียรภาพใน

ทางหลักการที ่จะปกปองคุ มครองหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปเชนนี้แลว  องคกรศาลที่จะถูกควบคุมตรวจสอบคำพิพากษาของ

ศาลก็จะใหการยอมรับการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขามาตรวจสอบคำพิพากษาของศาลกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญวามีความสอดคลองกันหรือไมเพียงใด 

 ชวงที่ ๒ หลังจากผานชวงของการสรางความยอมรับในสังคมโดยรวมแลว  ควรมีการแกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ เปนดังนี้ 

   ”บุคคลซึ ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยอำนาจมหาชน 

มีสิทธิยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญได 
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   การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื ่นไดแลว  ทั้งนี ้ 

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”     

   หลักการของบทบัญญัติดังกลาวมีหลักการใหบุคคลที ่ถูกกระทบสิทธิจากการใช

อำนาจมหาชน ซึ่งหมายถึง อำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ อาจถูกโตแยงไปที่

ศาลรัฐธรรมนูญได  แตอยางไรก็ตาม ในกรณีของการโตแยงคำพิพากษาของศาลนั้นควรไปบัญญัติ

กำหนดรายละเอียดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยกำหนดใหโตแยงคำพิพากษาได 

เฉพาะกรณีที่กำหนดไวเทานั้น  ซึ่งหมายถึงยังไมบัญญัติใหโตแยงคำพิพากษาไดเปนการทั่วไป เชน 

บัญญัติใหโตแยงคำพิพากษาไดเฉพาะกรณีที่เปนคำพิพากษาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง เชน 

เปนคำพิพากษาที่ไมวินิจฉัยคดีโดยอางเหตุผลวาไมมีกฎหมายกำหนดรายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพ

ในเรื่องนั้นๆ หรือคำพิพากษาที่เปนการละเมิดสิทธิในทางวิธีพิจารณาคดีอยางชัดแจง  เปนตน   

 ชวงที่ ๓  หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มมีประสบการณกับการควบคุมตรวจสอบคำพิพากษา 

ของศาลตางๆ ที่กำหนดไวเฉพาะกรณีตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธพีจิารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญแลว  จึงดำเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญตัิของพระราชบัญญติั 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญโดยแก ไขเปลี ่ยนแปลงให  

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเปนการทั่วไปในการตรวจสอบคำพิพากษาของศาล  โดยมิไดใหมีอำนาจ 

ตรวจสอบเฉพาะคำพิพากษาตามที่กำหนดไวในชวงที่ ๒ ดังนั้น  จากพัฒนาการในชวงที่ ๓ ก็จะทำให

ศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบคำพิพากษาของศาลที่ถูกลาวอางวาขัดกับรัฐธรรมนูญไดเปนการทั่วไป  

แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้ 

   ก. บุคคลนั ้นจะตองถูกกระทบสิทธิหรือเสรีภาพที ่รัฐธรรมนูญนี ้รับรองไวโดย           

คำพิพากษาของศาล  ขอพิจารณาเกีย่วกับการถูกละเมิดสิทธินัน้ จะตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นถูกกระทบ

สิทธิของบุคคลนั้นเอง  ถูกกระทบสิทธิโดยตรงจากคำพิพากษาของศาลนั้น และการกระทบสิทธินั้น 

มีผลอยูในปจจุบัน 

   ข. บุคคลนั้นจะตองใชสิทธิในศาลที่มีเขตอำนาจในเรื ่องนั้นๆ จนถึงที่สุดแลว และ 

เห็นวาคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแลวนั้นยังละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอยู  หรืออาจ

เปนกรณีที่มีความสำคัญซึ่งมีผลเปนการทั่วไป หรือหากตองใชสิทธิทางศาลจนถึงทีสุ่ดแลว ผูรองทุกขจะ

ไดรับความเสียหายจนไมอาจจะแกไขเยียวยาได  ในกรณีนีอ้าจจะรับเรื่องไวพิจารณาไดโดยไมจำเปน

ตองดำเนินการในศาลจนถึงที่สุดกอน 

   ค. เงื ่อนเวลาในการใชสิทธิรองทุกขตามรัฐธรรมนูญควรกำหนดเวลาตามที ่เห็น

เหมาะสม เชน ภายใน ๑ เดือนหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาและทำใหคดีนั้นถึงที่สุด 

   หากมีการนำเรื ่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเขามาใชในระบบกฎหมายไทยสิ ่งที ่

หลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองกำหนดใหมีขึ้นพรอมกับการนำเรื่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเขามาในระบบ
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กฎหมายไทยคือ “องคคณะในการกลั่นกรองคดีเรื่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ”  ซึ่งจะมีความสำคัญ

อยางยิ่งในการชวยแบงเบาคดีใหกับองคคณะของศาลรัฐธรรมนูญ  เพราะหากจะใหองคคณะใหญตอง

พิจารณาเรื่องรับหรือไมรับเรื่องรองทุกขตามรัฐธรรมนูญในทุกเรื่องก็จะกอใหเกิดภาระแกองคคณะของ

ศาลรัฐธรรมนูญมากจนเกินไปซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอภาระงานของศาลรัฐธรรมนูญโดยรวม  

แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยขององคคณะกลั่นกรองอาจใชแนวทางเดียวกับที่ใชกับศาลรัฐธรรมนูญ

ของประเทศเยอรมนี กลาวคือ  กรณีที่องคคณะกลั่นกรองมีความเปนเปนเอกฉันทวารับหรือไมรับเรื่อง

รองทุกขตามรัฐธรรมนูญในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง กรณีถือวาเปนที ่ยุติตามที่องคคณะกลั่นกรองวินิจฉัย  

แตหากองคคณะกลั ่นกรองมีความเห็นไมเปนเอกฉันทไมวาในกรณีใดใหสงใหองคคณะใหญเปน 

ผูพิจารณาชี้ขาดวาจะรับหรือไมรับเรื่องไวพิจารณา 
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บทสรุปผูบริหาร 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

กฎ ขอบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา  มีวัตถุประสงคสำคัญสามประการ ไดแก 

 ๑) เพื่อคนหาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ เกี่ยว

กับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๖๔ 

 ๒) เพื ่อเปรียบเทียบใหเห็นกรณีความเหมือนและความแตกตางระหวางปญหาความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๙๘ กับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหบังคับมิได 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖  และบทบัญญัติแหงกฎหมาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๖๔ 

 ๓) เพ่ือใหทราบถึงอำนาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญ ของการกระทำขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 จากผลการศึกษาวิจัยตามโครงการมีขอคนพบดังตอไปนี้ 

๑. ปญหาและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญที่เสนอขึ้นสู  

การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 เมื ่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ที่บัญญัติ  

เกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไวในมาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ จะเห็นไดวา เจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนูญในการกำหนดใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คือ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

มีหนาที่ “หลัก” ในการรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำของฝายปกครองจากประชาชน (มาตรา 

๑๙๗) และดำเนินการตามคำรองเรียนเหลานั้น ไมวาจะเปนการสอบสวนหาขอเท็จจริง พิจารณา               

ความชอบดวยกฎหมาย  ความเปนธรรม  และความเหมาะสม  ไปจนถึงไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาท 

และเสนอคำแนะนำตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เรื่อง : การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

กฎ ขอบังคับ  หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเสนอโดยศาล

หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

รายงานการศึกษาวิจัย 



รายงานประจำป ๒
๕๕๑ 

274

ศาลรัฐธรรมนูญ 

 สวนกรณีที่เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคำรอง

เรียนแลว ปรากฏวา เรื่องรองเรียนดังกลาวไมสามารถไกลเกลี่ย หรือแกไขได เนื่องจากการกระทำของ

ฝายปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียนนั้น เปนการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด แตตัวบท

กฎหมายนั้นกระทบตอสิทธิของประชาชน หรือมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพื่อปองกัน 

มิใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ จึงใหอำนาจ 

ผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจเสนอเรื ่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง 

แลวแตกรณ ีตามทีม่าตรา ๑๙๘ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๔๐ บญัญตัไิว  

 ดวยเหตุนี้เอง อำนาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  จึงตองถือเปน “ขอยกเวน” จากอำนาจหนาที่หลัก คือ การรับ

เรื่องรองเรียนของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และจากนัยดังกลาว สงผลใหคำวา “เห็นวา” ตาม 

บทบัญญัติมาตรา ๑๙๘ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และมาตรา ๑๗ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงตอง

หมายความถึง กรณีที่ผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดรับคำรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ 

ฝายปกครองแลว และเห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทำของฝายปกครอง 

ที่เกี ่ยวของกับเรื ่องรองเรียน มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงจะเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณีได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ไมสามารถหยิบยกกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทำของฝายปกครองที ่มีปญหาความชอบ 

ดวยรัฐธรรมนูญมาพิจารณาโดยไมมีคำรองเรียนไดนั ่นเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึง กรณีที ่ผู รองเรียน

หยิบยกกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ที่เห็นวามีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญมารองเรียนตอผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา โดยที่มิไดรับความเดือดรอนหรือพบเห็นเหตุการณที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน

จากการกระทำของฝายปกครองดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันการหยิบยกตัวบทกฎหมายซึ่งมีอยูเปนจำนวนมาก

ขึ้นมารองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา อันจะกอใหเกิดปญหาแกการดำเนินงานของผูตรวจ

การแผนดินของรัฐสภา 

 การ “เห็นวา” บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทำของบุคคลใดตามมาตรา 

๑๙๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ไมจำเปนจะตองมาจากคำรองเรียน

เพียงคำรองเรียนเดียว ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจจะรวบรวมจากปญหาที่ไดรับการรองเรียน

หลายเรื่องมาประมวลก็ได ซึ่งการดำเนินการในลักษณะเชนนี้เองที่ทำใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

สามารถแกไขปญหาในเชิงระบบได และมีความแตกตางจากศาลที่ดำเนินการไดเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี   

อนึ่ง สำหรับเกณฑในการพิจารณาของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาวาเรื่องที่มีปญหาความชอบดวย

รัฐธรรมนูญซึ่งจะเสนอพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองนั้น เนื่องจากมาตรา ๑๙๘ 

วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวา

ดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี” ดังนั ้น ในการพิจารณาของผูตรวจการแผนดินของ
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รัฐสภาวาจะสงเรื ่องใดไปศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง จึงตองเปนไปตามวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และวิธีพิจารณาของศาลปกครอง ไดแก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที ่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากเรื ่องที่ผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอพรอมความเห็นตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองวามีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญและผลการพิจารณาเรื่อง 

ดังกลาวของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองแลว จะเห็นวาการเสนอเรื ่องพรอมความเห็นตอ  

ศาลปกครองของ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภายังไมสามารถดำเนินการได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 

กระบวนการเสนอเรื ่องพรอมความเห็นของผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๘ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในสวนที่เกี่ยวกับศาลปกครองไมสอดคลอง

กับอำนาจหนาที ่ของศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง ดังนั้น เพื่อใหการเสนอเรื่องของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอศาลปกครอง ตามมาตรา 

๑๙๘ ไมกอใหเกิดปญหาตามที่กลาวมาขางตน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จึงควรวางหลักเกณฑ 

ในการพิจารณาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ดังนี้  

 (๑) พิจารณาวาเรื่องที่จะเสนอตอศาลปกครองเปนเรื่องที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

และอยูภายใตกรอบอำนาจของศาลปกครองหรือไม 

 (๒) หากเปนเรื่องที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และอยูในอำนาจของศาลปกครองแลว 

ใหพิจารณาตอไปวา เรื่องเหลานั้น เปนเรื่องที่ประชาชนหรือผูเสียหายสามารถฟองรองดำเนินคดีตอ 

ศาลปกครองไดเองหรือไม   

 (๓) หากเปนเรื่องที่ประชาชนสามารถฟองรองดำเนินคดีไดเอง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ไมควรเสนอเรื ่องดังกลาวตอศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา ๑๙๘ แตควรแนะนำให 

ผูรองหรือประชาชนเสนอฟองคดีตอศาลปกครองเอง ทั้งนี้ เพราะความแตกตางระหวางศาลรัฐธรรมนูญ

และศาลปกครองอีกประการหนึ่ง คือ ศาลปกครองเปนศาลที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดเอง ในขณะที่

ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดใหเฉพาะองคกรบางองคกรเทานั้นที่สามารถเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญได  

 ทั้งนี้เรื ่องบางเรื่องที่อาจจะไมมีผู เสียหายโดยตรง หรือผูเสียหายมีจำนวนมาก และกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็อาจรับเรื่องเหลานี้ไวพิจารณา เพื่อเสนอความเห็น

ตอศาลปกครองไดตามอำนาจที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ เพื่อแกไขปญหาการเสนอเรื่องตอ

ศาลปกครองอยางเปนระบบ จึงเห็นควรยกเลิกอำนาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในการเสนอ

เรื่องที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญตอศาลปกครอง โดยแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘  หรือ แกไขกฎหมายที่เกี ่ยวของ เพื่อใหสามารถรองรับมาตรการ

ตามทีม่าตรา ๑๙๘ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ บัญญัติไว เชน           
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ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองสูงสุด เพือ่ใหศาลปกครอง

สูงสุดเปนผูใหความเห็น แทนการเขาสูระบบการพิจารณาคดีของศาลปกครอง  

 อยางไรก็ดี แนวทางนี้มีขอสังเกตวา กระบวนการดังกลาวขัดกับลักษณะความเปนองคกรตุลาการ

ของศาลปกครอง และคาบังคับของความเห็นของศาลปกครองสูงสุดยอมแตกตางกับคาบังคับของ 

คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

            

๒. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญที่เสนอขึ้นสูการ

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยศาล 

 จากการศึกษาวิเคราะหถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับมาตรา ๒๖๔ ซึ่งไดเคย

วินิจฉัยไวแลวมีขอคนพบสำคัญดังนี้ 

 ประการแรก จากคำวินิจฉัยที่ผานมาของศาลรัฐธรรมนูญไทยไดวินิจฉัยยืนยันวาบทบัญญัติของ

มาตรา  ๒๖๔ “ใหศาลเทานั้นเปนผูสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 

มิไดใหสิทธิผู รองหรือคู กรณีเสนอเรื ่องใหศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได” คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 

๔/๒๕๔๑ ซึ่งนับวาสอดคลองกับแนวทางของตางประเทศ ที่หากเปนกรณีการควบคุมแบบรูปธรรม 

(concrete control  หรือ le contrô  le par voie  d’exception) ซึ่งจะตองมีคดีพิพาทแลว ประเทศตาง ๆ 

ก็มักจะใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา๑  

 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๔๑ นี้ ทำใหมาตรา ๒๘ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ที่บัญญัติวา  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได “มีความชัดเจนขึ้น  ซึ่งโดยปริยาย

เทากับวาศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา สิทธิของบุคคลตามมาตรา ๒๘ วรรค ๒  ที่จะยกขึ้นเปนขอตอสูคดี 

ในศาลไดเพียงใดนั้น จะตองเปนไปตามหมวด  ๘  ที่วาดวยศาล โดยบทบัญญัติของมาตรา ๒๘ วรรค ๒  

มิไดทำใหเอกชนสามารถฟองรองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  สิทธิของบุคคลตามมาตรา  ๒๘ 

วรรค  ๒  ตองดำเนินการไปตามกระบวนการของมาตรา  ๒๖๔  คือ  เปนสิทธิที่จะโตแยงในศาลธรรมดา

วากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ  แตไมมีสิทธิสงเรื ่องใหศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง  เพราะเรื ่องดังกลาว

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนอำนาจของศาล 

 ประการที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญไดชี้ใหเห็นวา คำวา “ ศาล”  ในที่นี้หมายถึงศาลใดก็ได  ซึ่งอาจ

จะเปนศาลจังหวัด (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๑, ๙/๒๕๔๑, ๑๑/๒๕๔๑) ศาลแพง (คำวินิจฉัยท่ี ๑๒/๒๕๔๑) 

และไมไดจำกัดเฉพาะศาลชั้นตนเทานั้น   เพราะแมแตศาลฎีกา ( คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๑) ก็สามารถสง

 ๑
 Pierre PACTET, Institutions politiques Droit Comstitutionnel (Paris: Masson, ๑๙๗๘๗), p.๔๓ 
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เรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดเชนกัน   แมศาลรัฐธรรมนูญยังมิไดรับเรื่องจากศาลอื่นๆ แตก็เปนที่

แนชัดวา แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเดินตามแนวทางของประเทศสวนใหญไมวาจะเปน

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน อิตาลี สเปน หรือเบลเยี่ยม คือไมวาจะเปนศาลประเภทใดหรือชั้นใดก็

สามารถสงเรื ่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได ดังนั้นหากศาลอุทธรณ  ศาลชำนัญพิเศษทั้งหลาย   

ศาลปกครอง (ทั้ง  ๓  ชั้น)  และศาลทหารสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ ในอนาคต ก็เปนที่เชื่อไดวาศาล

รัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาเชนกัน 

 ประการที่สาม คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไดตัดสินไวในมาตรา ๒๖๔ นั้น อาจแยกไดเปน 

๕ กลุมดวยกัน คือ กลุมแรกศาลรัฐธรรมนูญไมรับไวพิจารณาเพราะผูรองไมมีอำนาจรอง (คำวินิจฉัยที่ 

๕/๒๕๔๑)   กลุมที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญไมรับไวพิจารณาเพราะคำรองของผูรองไมเปนสาระสำคัญ 

อันควรไดรับการวินิจฉัย ( คำวินิจฉัยที่  ๘/๒๕๔๑ ) กลุมที่สาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไมอยู

ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย (คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๔๒, ๙/๒๕๔๒, ๑๐/๒๕๔๒, 

๑๒-๓๕/๒๕๔๒, ๓๘-๔๐/๒๕๔๒, ๔๑/๒๕๔๒  และ ๔๒-๔๓/๒๕๔๒) กลุมที่สี่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วากฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  (คำวินิจฉัย ๙/๒๕๔๑ , ๑๒/๒๕๔๑ 

๑๖/๒๕๔๑ และ ๔๔/๒๕๔๒)  และกลุมที่หา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ 

(คำวินิจฉัยที่ ๒๕ /๒๕๔๗) 

 ประการที่สี่  ศาลรัฐธรรมนูญตีความคำวา “กฎหมาย”   ในมาตรา ๒๖๔ อยางแคบ คือหมาย

เฉพาะพระราชบัญญัติเทานั้นโดยไมหมายรวมถึงกฎหรือขอบังคับซึ่งกลาวถึงในมาตรา ๖๒  แตประการ

ใด  ดังจะเห็นไดจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 

และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๒ (คำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๑) พระราช

บัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗ (คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๑) โดยศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะวินิจฉัย 

”การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา”  และ  “คำสั่งศาล”  วาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๑) 

หรือ “การที ่ศาลพิพากษาคดีโดยไมฟงคำโตแยงของจำเลย”  (คำวินิจฉัยที ่ ๘/๒๕๔๑)  หรือ                       

”คำพิพากษาลงลายมือชื่อไมครบองคคณะ” (คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๑) และวินิจฉัยวาประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทยมิใช  “บทบัญญัติแหงกฎหมาย”  ในความหมายของมาตรา ๒๖๔  (คำวินิจฉัย

ที ่ ๔/๒๕๔๒,  ๙/๒๕๔๒, ๑๐/๒๕๔๒,  ๑๒-๓๕/๒๕๔๒, ๓๕-๔๐/๒๕๔๒  ๔๑/๒๕๔๒ และ ๔๒-

๔๓/๒๕๔๒) การตีความดังกลาวขางตนนับวาสอดคลองกับแนวทางของตางประเทศ เพราะหากเปน 

กรณีที ่มิใช “กฎหมาย” ขัดรัฐธรรมนูญ  แตเปนกรณีกฎหรือขอบังคับหรือการดำเนินการอื ่นใดของ 

 ๒
  มาตรา ๖ บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดพของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติเปนอันใชบังคับมิได” 
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ฝายปกครองขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญก็เปนอำนาจหนาที ่ของศาลปกครอง๓ ที ่จะพิจารณา 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนศาลที่มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ  มิใชเรื่องใดที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญแลวจะตอง

เปนเรื ่องของศาลรัฐธรรมนูญเสมอไป๔   ดังนั ้น  หากกรณีใดมิใชกรณีที ่อยู ในเขตอำนาจของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตองปฏิเสธที่จะวินิจฉัยในเรื่องดังกลาว๕ 

 ประการที่หา ศาลรัฐธรรมนูญไทยไดวางแนวคำวินิจฉัยไวอยางชัดเจนวา “กฎหมาย” ที่ไดตรา

ขึ้นกอนที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะประกาศใชนั้นสามารถถูกตรวจสอบจากศาลรัฐธรรมนูญได  ไมวา

กฎหมายนั้นจะตราขึ้นในป พ.ศ.  ๒๔๘๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๙๕  (คำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๑ ) พ.ศ. ๒๕๑๗  

(คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๑) หรือ พ.ศ. ๒๕๓๙  (คำวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๔๑)   แมศาลรัฐธรรมนูญจะยังไมมี

โอกาสพิจารณา “กฎหมาย”  ที่ไดตราขึ้นภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใชก็ตาม แตก็เปนที่

ชัดเจนวา  หากมีกรณีเชนวานั้น ศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะตรวจสอบดวยเชนกัน 

 แนวทางของประเทศไทยที่ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดทั้งกฎหมายที่ตราขึ้น “กอน” หรือ “หลัง” 

รัฐธรรมนูญประกาศใชแตเพียงผูเดียว นับวาแตกตางไปจากกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันและ

ฝรั่งเศสที่ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดแตเฉพาะกฎหมายที่ไดตราขึ้นในภายหลังเทานั้น  นอกจากนี้ 

ยังแตกตางไปจากกรณีของประเทศสเปนเพราะในประเทศนั้นมิใชศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นที่มีอำนาจ

พิจารณา แตศาลยุติธรรมก็มีอำนาจในการพิจารณาดวย  

 ประการสุดทาย ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา “การสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ”  หมายถึง 

การทีศ่าลสงใหปลดักระทรวงยตุธิรรมซึง่เปนหวัหนาหนวยธรุการของศาลเพือ่สงตอไปยงัศาลรฐัธรรมนญู  

โดยศาลจะไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๑, ๙/๒๕๔๑, ๑๑/๒๕๔๑ และ 

๑๖/๒๕๔๑)  จะมีก็แตคำวินิจฉัยที ่ ๑๒/๒๕๔๑ เทานั ้นที ่ศาลแพง “สงคำรองพรอมทั้งความเห็น 

ขอโตแยง สำเนาฟอง คำสั่งและคำพิพากษาของศาลมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม

มาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ”  จึงอาจกลาวไดวา  แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คอนขาง

เปนเอกภาพ อยางไรก็ตาม แนวคำวินิจฉัยดังกลาวก็แตกตางไปจากกรณีของประเทศเยอรมันที่ให 

ศาลสามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยไมจำเปนตองยื่นผานฝายบริหารของศาล  

 โดยสรุปจะเห็นไดวาแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในเรื่องนี้มีคุณภาพมาก 

สอดคลองกับทฤษฎีและแนวทางของตางประเทศ อยางไรก็ตามยังมีประเด็นอีกหลายกรณีที ่ 

ศาลรัฐธรรมนูญยังไมมีโอกาสในการวินิจฉัยและอาจกอใหเกิดปญหาขึ ้นในอนาคตไดซึ ่งจากผล 

การศึกษาวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการแกไขการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา  

๒๖๔ ดังนี้ 

 ๓ 

 ๔
  Louis FAVOREU et Loic Phillip, Le Conseil constitutionnel, (Paris ; PUF ๑๙๘๕), pp ๓๕-๓๖. 

 ๕
  Ibid.p ๔๐. 
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 ประการแรก ความหมายของ “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” ตามความหมายของ มาตรา  ๒๖๔  

ของรัฐธรรมนูญ  หมายถึง 

 ๑)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะเปนบทกฎหมายที่ผานกระบวนการราง 

โดยรัฐสภาตามกระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 ๒)  พระราชบัญญัติ  (เหตุผลเดียวกันกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ) 

 ๓)  พระราชกำหนด เฉพาะพระราชกำหนดที่ผานการอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา

แลวเทานัน้  สวนพระราชกำหนดที่มีผลบังคับใชและอยูในระหวางทีย่ังไมไดรับการพิจารณาจากรัฐสภา  

ไมถือวาเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายตามมาตรา ๒๖๔ 

 ๔)  ประกาศคณะปฏิวัติ เฉพาะประกาศคณะปฏิวัติที่มีสถานะเทียบเทากับพระราชบัญญัติ 

กรณีของประกาศคณะปฏิวัติมีหลักเกณฑในการพิจารณาแตกตางไปจากพระราชบัญญัติ   เพราะ 

การออกประกาศคณะปฏิวัติก็ดี หรือประกาศของคณะปฏิรูปก็ดี   มิไดออกโดยองคกรนิติบัญญัติตาม

ปกติ  ดังนั ้นจึงมิอาจอาศัยหลักในการพิจารณาในทางองคกรมาเปนเกณฑในการพิจารณาได  

แตอยางไรก็ตาม  ก็ตองถือวาคณะปฏิวัติก็ดี หรือคณะปฏิรูปที่ประกาศอันมีผลบังคับใชเปนกฎหมายนั้น

ไดทำหนาที่อำนาจนิติบัญญัติที่ออกกฎหมายบังคับใชในสังคม 

 สวนบทบัญญัติแหงกฎหมายตอไปนี้ ไมถือวาเปน “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” ในความหมาย 

ของมาตรา  ๒๖๔ 

 (๑) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  เพราะตามมาตรา  ๒๖๔  มีความมุงหมายที่จะตรวจสอบวา  

”บทบัญญัติแหงกฎหมาย”  ในลำดับที ่ต่ำกวารัฐธรรมนูญขัดกับรัฐธรรมนูญ  มิไดมุ งหมายที่จะให 

ตรวจสอบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ขัดแยงกันหรือไม 

 (๒) พระราชกำหนดกอนการพิจารณาอนุมัติของรัฐสภา  เพราะตามมาตรา  ๒๑๘ ไดจำกัด

เงื ่อนไขในการตรวจสอบไวเฉพาะเรื ่องเงื ่อนไขการออกพระราชกำหนดเทานั้นและจำกัดองคกรที่มี

อำนาจในการเสนอเรื่องดังกลาว  เฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเทานั้น   

 (๓) พระราชกฤษฎีกา  เปนกฎหมายที่ออกโดยองคกรฝายบริหารมิใชออกโดยฝายนิติบัญญัติ

ตามกระบวนการออกกฎหมายตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ แมวาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๐ 

วรรคทาย จะบัญญัติใหพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๓๐ วรรค ๒  ที ่มีผลเปนการแกไขเพิ ่มเติม

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีผลใชบังคับไดดังเชนพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ

ดวยก็ตาม แตหากพิจารณาขอบเขตตามมาตรา ๒๓๐ วรรค ๒ นั้น ถือวาเปนขอบเขตของอำนาจใน 

การดำเนินการของฝายบริหารอยูแลว  แมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะมีผลเปนการแกไขพระราช

บัญญัติก็ตาม  

 (๔) ประกาศคณะปฏิวัติที่มีสถานะต่ำกวาพระราชบัญญัติ 

 (๕) กฎ  ขอบังคับ  ประกาศ  เปนกฎเกณฑที ่ออกโดยองคกรฝายปกครอง ซึ ่งไมอยู ในเขต

อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบเรื่องดังกลาว 
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 ประการที่สอง มาตรา  ๒๖๔  บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดแตเฉพาะ “เนื้อหา”  ของ 

กฎหมายหรือสามารถพิจารณาตรวจสอบ “กระบวนการ”  ในการตรากฎหมายไดดวย  ขอพิจารณาใน

เรื่องนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำนาจแตเฉพาะกรณีแรกเทานั้น๖  โดยมีเหตุผล  ๒ ประการ คือ 

 (๑)  หากพิจารณาเฉพาะมาตรา  ๒๖๔ ที่บัญญัติถึง “บทบัญญัติแหงกฎหมาย”โดยถอยคำ

แลวก็มีความหมายเฉพาะ “เนื้อหา” เทานั้นไมรวมถึง “รูปแบบ” หรือ “กระบวนการ” แตประการใด 

 (๒)  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรา ๒๖๒ (๑) (๒) และ(๓) ที่ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ

พิจารณาวินิจฉัยวารางกฎหมายฉบับใด “มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ”  หรือ ”ตราขึ้นโดย  

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ”  ก็จะทำใหเห็นภาพชัดเจนวา กรณีตามมาตรา  ๒๖๒ 

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดทั้ง “เนื้อหา” และ “กระบวนการ”  ในขณะที่มาตรา  

๒๖๔  ไมกลาวถึง “กระบวนการ” แตอยางใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงพิจารณาไดแตเฉพาะ “เนื้อหา” เทานั้น 

 ประการที่สาม ในกรณีที่ศาลหรือ  คูความจะสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นจะตองเปน 

กรณีที ่ศาล “แนใจ” วากฎหมายฉบับนั ้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ หรือเพียงแตศาล  “สงสัย”  

ก็สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได 

 .นเรื่องนี้ผูวิจัยเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญไทยควรยึดแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมากกวา

ของประเทศเบลเยี่ยม  อิตาลีและสเปน   คือศาลตอง  “แนใจ”  เทานั้นจึงจะสงใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาได ดวยเหตุผลวา 

 (๑) มาตรา ๒๖๔   วรรคหนึ่ง เปดโอกาสใหทั ้ง  “ศาล”  (เห็นเอง) และ “คูความ”โตแยงวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   มิใชกรณีใหแตเฉพาะ “ศาล” เทานั้นดังเชน 

กรณีในตางประเทศ ดังนั้นแมศาลจะแนใจวากฎหมายไมไดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไมแนใจ 

วากฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม กฎหมายฉบับนั้นก็สามารถสงใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาไดอยูแลวโดยคูความในคดีนั้นเองรองขอและจะเห็นไดวากรณีที่คู ความรองขอจะมีจำนวน

มากกวากรณีที่ศาลเห็นเองเปนอยางมาก๗  ดังนั้นหากศาลจะสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (เพราะ  

ไมมีคูความคนใดโตแยง) ศาลก็ควรที่จะแนใจวากฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญเสียกอน 

 (๒) มาตรา ๒๖๔ วรรค ๒   บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยไมรับเรื่องไวพิจารณาได 

หากเปนกรณีที่คูความโตแยงและคำโตแยงดังกลาวของคูความ “ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย” 

กรณีจะแตกตางจากกรณีที่ศาลเห็นเองและสงเรื ่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เพราะรัฐธรรมนูญ 

ไมเปดชองใหศาลรัฐธรรมนูญไมรับเรื ่องไวพิจารณาดวยเหตุดังกลาวได แตทีเ่ปนเชนนีก้็เพราะวา

รัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณที่จะใหศาลกลั่นกรองใหแนใจเสียกอน  และเมื่อศาลแนใจแลวศาลรัฐธรรมนูญ 

ก็ไมมีอำนาจที่จะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาดวยเหตุผลดังกลาว 

 ๖
  จรัญ ภักดีธนากุล, “ศาลรัฐธรรมนูญกับอำนาจวินัยวาบทบัญญัติของกฏหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ”, วารสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญ ป.๑ ล.๒ (พ.ค. - ส.ค. ๒๕๔๒), หนา ๘๐. 

 ๗
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมด เปนกรณีที่คูความโตแยงเองทั้งสิ้น 
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 (๓) หากศาลไมแนใจวากฎหมายขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญูหรอืไม แตกส็งเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญู

พิจารณา จะทำใหศาลรัฐธรรมนูญมีคดีในเรื่องดังกลาวเปนจำนวนมาก ซึ่งไมสอดคลอง กับหลักการที่

ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ  (competence  d’attribution)  ซึ่งแตกตางจาก

ศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีเขตอำนาจโดยทั่วไป (competence de droit commun)๘   

 ประการที ่สี ่ การที ่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปดโอกาสใหคู ความโตแยงวาบทบัญญัติแหง

กฎหมายใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไมนั้นอาจทำใหคู ความใชวิธีการดังกลาวเพื ่อประวิงคดี 

ในศาลได  วิธีการแกไขปญหาดังกลาวไดรับการบัญญัติไวในมาตรา  ๒๖๔  วรรค ๒  ของรัฐธรรมนูญ 

วา “ในกรณีที ่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคำโตแยงของคู ความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ 

การวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได”  อยางไรก็ตามในระยะแรกกอนที ่

ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ วรรค ๒ คูความก็อาจใชวิธีการประวิงคดีดังกลาวได 

ดังนั้นหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวามีพฤติการยดังกลาวเกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญก็ควรวินิจฉัยในระยะเริ่ม

ตนนี้ใหเปนบรรทัดฐาน  เพื่อใหศาลอื่นใชเปนแนวทางในการปฏิเสธไมสงความเห็นตามทางการมายัง

ศาลรัฐธรรมนูญได 

 ประการทีห่า ประเดน็ทีเ่สนอมายังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่พจิารณาวนิิจฉัยจะตองเปน “บทบญัญติั 

แหงกฎหมายที่บังคับแกคดี”  บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะตองมีความสำคัญตอผลของการพิพากษา

ในคดีเรื่องนั้น  หากบทบัญญัติแหงกฎหมายที่สงมาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้นไมมีผลตอ

การพิจารณาวินิจฉัยของศาลในคดีนั้น เชนศาลเห็นวาเปนประเด็นที่มีความสำคัญ  ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ควรวินิจฉัยไวเปนแนวทาง เปนตน กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไมจำตองพิจารณาวินิจฉัยตามที่ศาลได 

เสนอมา 

 ประการที ่หก ความผูกพันตอหลักเกณฑหรือเหตุผลที ่เสนอมายังศาลรัฐธรรมนูญ  และ 

ศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาเกินกวาคำรองคำขอไดหรือไม  ศาลรัฐธรรมนูญไมผูกพันตอ

หลักเกณฑหรือเหตุผลที่เสนอมายังศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญอาจหยิบยกเนื้อหาหรือหลักเกณฑ

ของรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ 

 ถากฎหมายฉบับเดียวกันนั้นมีเนื้อหาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญ

อาจทำการวินิจฉัยไดในโอกาสเดียวกันนั้น 

 ประการที่เจ็ด  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัตินั้นแลว  

ศาลยอมมีอำนาจที่จะไมสงเรื ่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได  เพราะกรณีไมเปนไปตามเงื่อนไข

มาตรา  ๒๖๔  วรรคแรก 

 ๘
  Bruno GENEVOIS, La Jurisprudence du Conseil du Conseil Constitutionnel, Paris ; Les Editions S.T.H.,๑๙๘๘), pp. 

๒๑-๒๓. 
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๓.  แนวทางการปรับปรุงแกไขการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จากสภาพปญหาที ่เกิดขึ ้นกับการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง                        

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดเล็งเห็นถึง

ความจำเปนที่ตองมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรอำนาจหนาที่และการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ

เสียใหม เพื ่อแกไขปญหาอุปสรรคในบทบัญญัติเกี ่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ไดรับการวิพากษวิจารณหลายเรื่อง อันจะทำใหการทำหนาที่ของ 

ศาลรัฐธรรมนูญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเปนกลไกสำคัญที่ทำหนาที่พิทักษ

รัฐธรรมนูญ ในฐานะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ซึ่งบทบัญญัติใหมของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ไดกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานตามมาตรา ๑๙๘ และ มาตรา ๒๖๔  

เดิมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ 

 ๑. การปรับปรุงอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๖๔ เดิมของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

โดยกำหนดบทบัญญัติใหชัดเจนยิ่งขึ้นในมาตรา  ๒๑๑ กลาวคือ 

   มาตรา ๒๑๑  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง

หรือคู ความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนัน้ตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ 

และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวา 

นั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณา              

ตอไปได แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรได

รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได  

  คํา วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใช ได ในคดีทั ้งปวง แต ไมกระทบกระเทือนถึง                 

คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว” 

  โดยสาระสำคัญที่มาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได

แกไขมาตรา ๒๖๔ เดิม มี ๒ ประการ คือ 

  ๑) การกำหนดเพิ่มเติมในการสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะตองนำเสนอเหตุผลที่

ศาลหรือคูกรณีจะโตแยงเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับกับคดีใดขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 

๖ เพื่อเปนการกรองและพิจารณาขั้นหนึ่งเปนเบื้องตนกอนวาเหตุผลนั้นสมควรหรือไม 

  ๒) การยกเลิกบทบัญญัติที่เดิมมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ กำหนดใหศาลจะ

ตองรอการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญวาจะมีผลการวินิจฉัยเปนประการใดกอน ซึ่งกรณีดังกลาว

อาจเปนชองวางที่ทำใหมีผูใชสิทธิไมสุจริตใชเปนการถวงเวลาในการพิจารณาคดีออกไป ดังนั้นสภาราง

รัฐธรรมนูญจึงยกเลิกถอยคำดังกลาวออกไป และบัญญัติให ศาลสามารถดำเนินการพิจารณาตอไปได 

” 
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แตใหรอการพิพากษาคดีไวชั ่วคราวจนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำใหกระบวน 

การพิจารณาของในชั้นของศาลยุติธรรมไมลาชาออกไปมากนัก 

  หากพิจารณาบทบัญญัติใหมตามมาตรา ๒๑๑ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดแกไขปรับปรุง มาตรา ๒๖๔ เดิม นั้น ผูวิจัยเห็นวาเปนแนวทางที่ชวยแกไขขอบกพรอง

ในความไมชัดเจนของมาตรา ๒๖๔ ไดเปนอยางดี   

  นอกจากนี้ไมเพียงแตบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ เดิมของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ จะไดรับการ

แกไขปรับปรุงตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้น  อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับเรื ่องจาก 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๘ เดิม ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่มีถอยคำไมชัดเจนก็ได

รับการปรับปรุงดวยเชนกัน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการปรับปรุง

กำหนดเนื้อความใหชัดเจนในการแยกเรื่องที่จะเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง ออกจากกัน

เปน (๑) และ (๒) ในมาตรา ๒๔๕ ดังนี้ 

  “ มาตรา ๒๔๕  ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได 

เมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้  

  (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี ่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอ 

เรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

  (๒) กฎ คําสั ่ง หรือการกระทําอื ่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปญหา 

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง และ 

ใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ” 

  หากวิเคราะหปญหาของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เกิดจากความ 

ไมชัดเจนและสมบูรณของการบัญญัติไวในแตละมาตรา นั้น ผูวิจัยเห็นวาไดรับการคลี่คลายปญหา 

ลงอยางมากจากการปรับปรุงถอยคำและบัญญัติใหเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                  

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสภารางรัฐธรรมนูญแลว แตทั้งนี้ความสำคัญที่จะทำใหปญหาดังกลาวสามารถแกไข

ไดอยางเปนระบบก็จำเปนตองมีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปน

หนวยธุรการที่ไดรับทราบปญหาและศึกษาขอมูลตางๆในทางปฏิบัติควรใหความสำคัญในการสนับสนุน

ขอมูลเพื่อใหการยกรางพระราชประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว สามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอน 

การปฏิบัติที่เหมาะสมกับคดีแตละประเภทได เพราะมิเชนนั้นแลว ปญหาก็อาจจะเกิดขึ้นในการบังคับ 

ใชรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายลูกไมสามารถออกแบบขั้นตอนที่สะทอนเจตนารมณในการบังคับใชของ

บทบัญญัติไดอยางแทจริง 
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  ทั ้งนี ้ผู วิจัยมีขอสังเกตประการหนึ ่งวา  การพิจารณาตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น จำเปนตองมีความชัดเจนในการแยกเรื่องที่ 

เสนอขึ้นสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในแตละชองทางที่รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหองคกรและ

ประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดขยายชองทาง 

ในการนำคดีขึ้นสูการพิจารณาไวมากกวารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และอาจมีกรณีซ้ำซอนที่เรื่องเดียวกันที่มี

ปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ อาจถูกนำเสนอมาจากหลายองคกรได เพราะนอกจากผูตรวจการ 

แผนดินจะสามารถเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๒๔๕ (๑) แลว ตามมาตรา ๒๕๗ 

(๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ยังมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย  

  อนึ่ง หากพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางและอำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่มีอยู แตเดิมทั้งในแงองคประกอบและบทบัญญัติที่มีความ 

ไมชัดเจนบางประการ ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นอนาคต ผลการปรับปรุงแกไขศาลรัฐธรรมนูญ จะเปนไป

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไมนั้นก็มีประเด็นที่นาพิจารณาวา จำเปนตองพิจารณา ขึ้นอยูกับ

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที ่จะ เกิดขึ ้น 

ในอนาคตอยางมีนัยสำคัญดวย โดยพระราชบัญญัติดังกลาวควรมีเนื้อหาสาระตางๆ ครบถวน ในการ

รองรับการดำเนินงานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตละมาตรา รวมถึงคณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๖ จะตองสามารถทำหนาที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เปนคนดี มีความรูความสามารถในการเขามาทำหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหมนี้ 
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เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๘ ๑๑๑๙ 

ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (นายสนิท  จรอนันต) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๖๘ ๑๑๐๕ 

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (นายเชาวนะ  ไตรมาศ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๗๘ ๓๑๐๘ 

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (นายปญญา  อุดชาชน) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๖๒๓-๙๖๓๐ ๓๑๑๐ 

ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 
 (นายนภดล  ช. สรพงษ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๓๑๐๐ 

ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 
 (นายพิมล  ธรรมพิทักษพงษ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๓๑๐๗ 

ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 
 (นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๗ ๓๑๑๗ 

ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 
 (นายสาโรช  โชติพันธ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๗ ๓๑๑๕ 

ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 
 (นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๗ ๓๐๐๐ 

ผูอำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (นางวิภาวรรณ  หะวานนท) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๗ ๑๑๐๐ 

ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและกฎหมาย 
 (นางสาววราภรณ  อมราพิทักษ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๗ ๕๑๔๖ 

ผูอำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (นายสุทธิรักษ  ทรงศิวิไล) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๙ ๓๑๑๒ 

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาบุคลากรและระเบียบ 
 (นายธีรพงษ  ธิติธางกูร) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๙ ๑๑๐๔ 

ผูอำนวยการกลุมงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ 
รกน.  ผูอำนวยการสวนบริหารงานทั่วไป 
 (นายบุญเสริม  นาคสาร) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๙ ๓๑๖๐ 

ผูอำนวยการสวนการคลังและพัสดุ 
 (นางอัจฉรียา  อนันตพงศ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๒ ๒๑๑๕ 

ผูอำนวยการสวนประชาสัมพันธ 
 (นายชวลิต  ศรีโฉมงาม) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๙ ๓๑๓๒ 

ทำเนียบผูบริหาร 
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ผูอำนวยการสวนสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ 
รกน. ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ 
 (นายชาญฉกรรจ  วีระขจร) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๔ ๒๑๐๙ 

รักษาการในตำแหนงผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ 
และขอมูลสารสนเทศ 
 (นางสาวกฤติยา  อัตถากร)  ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๔  ๑๑๑๐  

ผูอำนวยการสวนนโยบายและแผน 

  (นายชัยวิทย  เดชมโนไพบูลย)  ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๔ ๓๑๓๑ 

ผูอำนวยการสวนสารนิเทศ 
 (นางนันทนภัส  ปญญวานันท) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๔ ๓๑๑๑ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๑  
 (นายสมฤทธิ์  ไชยวงค) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๓๑๕๘ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๒ 
 (นางฉัตรแกว  เลิศไพฑูรย) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๗ ๓๑๕๑ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๓ 
 (พันโท  ภาคภูมิ  ศิลารัตน) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒ ๓๑๓๗ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๔ 
 (นายกมล  โสตถิโภคา) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๓๑๓๖ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๕ 
 (นายสำราญ  นาบุตร) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๗ ๓๑๓๕ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๖    
 (นายสิทธิพร  เศาภายน) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๓๑๔๗ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๗    
 (นางจริยา  อัศวรักษ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๒๑๑๐ 

ผูอำนวยการกลุมงานคดี  ๘    
 (นายกาญจน  วรกุล) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๒๘ ๓๑๕๙ 

ผูอำนวยการบริหารและพัฒนาบุคคล 
รกน. ผูอำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
 (นายนนทนิพัทธ  โพธิ์เดชธำรง) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๒ ๑๑๒๖ 

ผูอำนวยการกลุมงานสัมมนา 
และเผยแพรกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๖ 

ผูอำนวยการกลุมงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๖ 

ผูอำนวยการกลุมงานประสานงานศาล 
รัฐธรรมนูญระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ 
 (นายมนตรี  กนกวารี) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๓๒ ๓๑๕๗ 

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
 (นางจินตนาพร  คงธเนศ) ๐-๒๖๒๓-๙๖๐๐ ๐-๒๖๒๓-๙๖๔๒ ๒๑๒๘ 
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ที่ปรึกษา 

 นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 นายสนิท  จรอนันต ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

คณะทำงาน 

 นายเชาวนะ  ไตรมาศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 นายปญญา  อุดชาชน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 นายนภดล  ช.สรพงษ ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 

 นายพิมล  ธรรมพิทักษพงษ ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 

 นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 

 นายสาโรช  โชติพันธุ ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 

 นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ 

 นายสุทธิรักษ  ทรงศิวิไล ผูอำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ 

 นางจริยา  อัศวรักษ ผูอำนวยการกลุมงานคดี ๗ 

 นางวิภาวรรณ  หะวานนท ผูอำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 นายสิทธิพร  เศาภายน  ผูอำนวยการกลุมงานคดี ๖ 

 นายนนทนิพัทธ  โพธิ์เดชธำรง ผูอำนวยการสวนบริหารและพัฒนาบุคคล 

  รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ 

  สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 

 นายชวลิต  ศรีโฉมงาม ผูอำนวยการสวนประชาสัมพันธ 

 นางอัจฉรียา  อนันตพงศ ผูอำนวยการสวนการคลังและพัสดุ 

 นายชาญฉกรรจ  วีระขจร ผูอำนวยการสวนพัฒนาระบบและขอมูลสารสนเทศ 

  รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ 

  ศูนยเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ 

 นายเฉลิมวุฒิ  รัตนารังสรรค เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ๗ 

 นางสาวณัฐชนก  ลิกขะไชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ๖ 

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๓๒๖  ถนนจักรเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย  เขตพระนคร  กรุงเทพ  ฯ  ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท ๐-๒๖๓-๙๖๐๐  www.concourt.or.th. 

คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 



ศาลรัฐธรรมนูญ 








