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ค�ำน�ำ
ศาลรัฐธรรมนูญนับเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตุลาการองค์กรหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ
และติดตามการปฏิบตั ภิ ารกิจของศาลรัฐธรรมนูญอยูเ่ สมอมา นอกจากการปฏิบตั ภิ ารกิจในปัจจุบนั แล้ว
ประชาชนยั ง คงให้ ค วามสนใจต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ผ ่ า นมาในอดี ต
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดท�ำจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
และได้จัดท�ำอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ด�ำเนินการมาแล้วจนถึงฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่สี่ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และความเคลื่ อ นไหวของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส�ำนั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในอดีตที่ผ่านมาในรูปแบบของเอกสารจดหมายเหตุ
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญในฉบับนี้จึงได้เรียบเรียงเรื่องราวที่ส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจากการจดบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวรวมไปถึงเหตุการณ์ในอดีต
โดยประกอบกั บ เอกสารจดหมายเหตุ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ ถึ ง วั น ที่
๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ เป็นช่วงเวลาที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อบริบทของศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้เข้ายึดอ�ำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้ เมื่อวันที่
๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ นั้นเป็นผลให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และมี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มกี ารประกาศใช้
จึ ง มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มประกาศแต่ ง ตั้ ง ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส�ำนั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สี่ พุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งในการเผยแพร่
เรื่องราว ความเคลื่อนไหวและการปฏิบัติภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตแก่ประชาชนในชาติ
รวมไปถึ ง เป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งหนึ่ ง ส�ำหรั บ นั ก จดหมายเหตุ
นักประวัติศาสตร์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เพื่อเป็นรากฐานในมิติประวัติศาสตร์
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นับว่าเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งเพื่อท�ำให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินการที่ผ่านมา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สารบัญ

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สี่
๑. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๔๙

๑

๒. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑
๘๑

ห้องพิพิธภัณฑ์

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๔๙

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๙

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ลงนามถวายพระพร
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มลงนาม
ถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ที่มา : ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ มอบของที่ระลึกให้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาส
ที่ ม าเป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบตามแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ หน้า ๑๙
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วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่ อ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคเสรี
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรคเสรีไม่ด�ำเนินการให้มีสมาชิกครบจ�ำนวนห้าพันคนภายในเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคเสรี
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๓ ก วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

วันจันทร์ที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการศาลรัฐธรรมนูญ
พบประชาชนในภู มิ ภ าค เรื่ อ ง องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชน โดยมีนายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดโครงการ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๔๙ หน้า ๒
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดเชียงใหม่
นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ณ สวนกิติกร อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๔๙ หน้า ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๒/๒๕๔๙ เรือ่ ง ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งค�ำร้องของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ พรรคชาติไทย สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึง่ (๔)
เนือ่ งจากขาดคุณสมบัตติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ (๔) นับตัง้ แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๓ ก วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๙ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
ยุบพรรครู้แจ้งเห็นจริง
ผลของค�ำวินิจฉัย การประชุมใหญ่สามัญพรรครู้แจ้งเห็นจริงมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า
๑๐๐ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรครู้แจ้งเห็นจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๐ กรณีไม่เป็นไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๖
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรครู้แจ้งเห็นจริง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

4 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจ�ำประเทศไทย ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย นายนพดล เฮงเจริ ญ
นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม พลต�ำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายสุวิทย์ ธีรพงษ์
และนายอุระ หวังอ้อมกลาง ให้การต้อนรับ H.E. Dr. El Hassane Zahid เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจั ก รโมร็ อ กโกประจ� ำ ประเทศไทยและคณะ เข้ า ศึ ก ษาดู ง านศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๔๙ เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าชื่อร้อง
เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ผลของค�ำวินิจฉัย ค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องของผู้ร้องยังขาดความชัดเจนว่า
การกระท�ำของนายกรัฐมนตรี (พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร) อย่างใดทีย่ งั ครอบง�ำกิจการหรือได้รบั
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากบริษัทใดอย่างใด ค�ำร้องจึงไม่ปรากฏประเด็นแห่งคดีโดยชัดเจนที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาเพื่อด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖
และมาตรา ๒๐๙ จึงไม่รับค�ำร้องไว้วินิจฉัย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

5

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�ำประเทศไทย ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย นายมานิ ต วิ ท ยาเต็ ม
และศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Denis Comeau เอกอัครราชทูต
แคนาดาประจ�ำประเทศไทยและคณะ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อมร รักษาสัตย์
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
ศาสตราจารย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ อมร รักษาสัตย์ อดีตตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เวลา ๑๗.๐๐ น.
ที่มา : หมายรับสั่งที่ ๒๐๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

6 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๕/๒๕๔๙ เรือ่ ง คณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีศาลปกครองกลางรับฟ้องคดีไว้พิจารณาและมีค�ำพิพากษา
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ค�ำร้องไม่ใช่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจรับค�ำร้องไว้พจิ ารณา
วินิจฉัยให้ได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๔ ก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง เกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ศาลรัฐธรรมนูญ

เกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ บ ริ เวณประตู ด ้ า นข้ า งฝั ่ ง ห้ อ งสมุ ด ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ชั้ น ๑ อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ท�ำให้ประตูด้านข้างและบริเวณบันไดหินอ่อนได้รับความเสียหาย

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

7

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๖/๒๕๔๙ เรือ่ ง คณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรเป็ น
การเลือกตั้งทั่วไป
ผลของค�ำวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ห นึ่ง โดยที่คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ
ปัญหาของการไม่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๓
จังหวัดสมุทรสาคร กรณีค�ำร้องประเด็นที่หนึ่งจึงยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น
ประเด็นที่สอง คณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงแต่คาดการณ์ว่าเมื่อได้มีการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ อาจท�ำให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ครบจ�ำนวน ๕๐๐ คนตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๘ และท�ำให้ไม่สามารถเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาได้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๕๙ ซึ่งขณะที่เสนอค�ำร้องนี้ ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งตามวันเวลาดังกล่าว จึงยังไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกิดขึ้น กรณีค�ำร้องตามประเด็นที่สองนี้
มี ลั ก ษณะเป็ น การหารื อ โดยไม่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะรั บ ไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ให้ได้
ประเด็นทีส่ าม คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะเปิดรับสมัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ ใหม่ทยี่ งั ขาดอยูไ่ ด้หรือไม่ ในประเด็นนีเ้ ป็นเพียงการคาดการณ์ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยยังไม่มีปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด กรณีค�ำร้องตามประเด็นที่สามนี้
มีลักษณะเป็นการหารือเช่นเดียวกัน ไม่เป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ให้ได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับค�ำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามประเด็นไว้พิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๔ ก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙

8 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมบันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีกำ� หนด
ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๕ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๒๙ - วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดชลบุรี

		

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตัง้ : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยมีนายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย นายนพดล เฮงเจริญ
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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นายมานิต วิทยาเต็ม และนายอุระ หวังอ้อมกลาง เข้าร่วมในโครงการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มวางพานพุ ่ ม ถวายราชสั ก การะ ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐
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วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาคณะผู้ช่วยงานประจ�ำศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการประชุมสัมมนาคณะผูช้ ว่ ยงานประจ�ำศาลรัฐธรรมนูญ
เรือ่ ง ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลในการรับรูข้ อ้ มูล
หรือข่าวสารสาธารณะ โดยมีพลโท จุล อติเรก อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ร่วมการบรรยาย ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย นายจุ ม พล ณ สงขลา
นายนพดล เฮงเจริญ และนายสุธี สุทธิสมบูรณ์ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุ่มถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ทีส่ ะพานพระพุทธยอดฟ้า
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๘ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เนื่องในวาระครบรอบ ๘ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยมีนายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย นายนพดล เฮงเจริญ นายมานิต วิทยาเต็ม พลต�ำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช และ
นายอุระ หวังอ้อมกลาง ร่วมอภิปราย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน�้ำ) กรุงเทพมหานคร
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๔๙ หน้า ๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย
พิ เ ศษให้ กั บ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ณ ห้ อ งพิ จ ารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ ๘ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย นายจุ ม พล ณ สงขลา
นายนพดล เฮงเจริญ นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์ เตชาชาญ พลต�ำรวจเอก
สุวรรณ สุวรรณเวโช ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ และนายอภัย จันทนจุลกะ พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหารและ
ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั น ท� ำ บุ ญ เลี้ ย งพระเนื่ อ งในวั น ครบรอบ ๘ ปี
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพระ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๔๙ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ และมาตรา ๑๒
วรรคหนึ่ ง ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขายทอดตลาดและค้ า ของเก่ า
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๒๙
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๙ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
ยุบพรรครักษ์ถิ่นไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย คณะบุคคลซึ่งรวมตัวกันจัดตั้งพรรครักษ์ถิ่นไทยแสดงเจตนารมณ์
ที่จะไม่ด�ำเนินกิจการในทางการเมืองในนามของพรรคการเมืองนั้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึง
อาศั ย อ� ำ นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรครักษ์ถิ่นไทย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง พระราชพิธีฉัตรมงคล
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีการด�ำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
๑. การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไป
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่
เกี่ ย วกั บ เหตุ แ ห่ ง ค� ำ ร้ อ ง คื อ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ก� ำ หนดวั น เลื อ กตั้ ง ตามพระราชกฤษฎี ก า
ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะมาตรา ๔ ตามเหตุแห่งค�ำร้องข้อ ๑ ในการจัดการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตลอดจน
การด�ำเนินการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกล่าว และการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกตั้งตามเหตุแห่งค�ำร้องข้อ ๒ ไม่เป็นการลงคะแนน
โดยลับ เป็นการเลือกตัง้ ทีท่ ำ� ให้เกิดผลของการเลือกตัง้ ทีไ่ ม่เทีย่ งธรรม ไม่เป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒
14 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔ มาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดการ
เลือกตั้ง คือ ตั้งแต่การก�ำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครรับเลือกตั้งการลงคะแนนเสียง
การนับคะแนนเสียง การประกาศผลการเลือกตั้ง
๒. เมือ่ วินจิ ฉัยว่า การด�ำเนินการเกีย่ วกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็นการเลือก
ตั้ ง ทั่ ว ไป เมื่ อ วั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ เสี ย แล้ ว
ย่อมส่งผลให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศรับรองผลดังกล่าวตามประกาศ
ผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และแบบบัญชีรายชือ่ ทัง้ หมดต้องเสียไปด้วย มีผลเป็นการเพิกถอนการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว
และเมื่อก�ำหนดระยะเวลาที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
ได้ล่วงพ้นหกสิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ไปแล้ว และเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมี
ขึน้ ต่อไปมีความเทีย่ งธรรมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ จึงให้องค์กรทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื่องมาจาก
การยุบสภาผู้แทนราษฎรด�ำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปโดยก� ำ หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
เป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ต่อไป
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ ก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการเชิงวิชาการประจ�ำปี ๒๕๔๙

		
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการเชิงวิชาการประจ�ำปี ๒๕๔๙
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพข้าราชการ โดยมีนายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธาน
ที่ ป ระชุ ม คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย
นายนพดล เฮงเจริญ นายมานิต วิทยาเต็ม พลต�ำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายอภัย จันทนจุลกะ
และนายอุระ หวังอ้อมกลาง ร่วมบรรยาย ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะเยาวชนโครงการส่งเสริมความรูร้ ฐั สภาส�ำหรับเยาวชน ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรือ่ ง บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ แก่คณะเยาวชนโครงการส่งเสริมความรูร้ ฐั สภา
ส�ำหรับเยาวชน จากสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันปรีดี พนมยงค์

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุม่ ดอกไม้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนือ่ งในวันปรีดี พนมยงค์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๙ เรือ่ ง ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึง่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง เฉพาะข้อความที่บัญญัติว่า “...ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาค�ำร้องและ
มีค�ำสั่งยืนตามค�ำปฏิเสธของศาลชั้นต้น หรือมีค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ค�ำสั่งนี้ให้เป็นที่สุด...” ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๓๓
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะผูแ้ ทนสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมนิ ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย นายนพดล เฮงเจริ ญ
นายมานิต วิทยาเต็ม ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ และนายอุระ หวังอ้อมกลาง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถาบันการเมืองแห่งชาติ
โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๕๐
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วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๙ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง (๑) กรณีร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๖/๑ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่บัญญัติให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๖/๑ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ จึงเป็นอันตกไป แต่ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้เป็นสาระ
ส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงตกไปเฉพาะมาตรา ๒๐ ที่บัญญัติให้เพิ่มความเป็น
มาตรา ๔๖/๑ และมีผลให้มาตรา ๗๓/๑ ซึ่งเป็นบทก�ำหนดโทษเฉพาะข้อความ “มาตรา ๔๖/๑”
ตกตามไปด้วย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๐ ก วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙

วันศุกร์ที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการเชิงปฏิบัติการ ประจ�ำปี ๒๕๔๙ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการเชิงปฏิบัติการ ประจ�ำปี ๒๕๔๙
เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ช่วยเลขานุการตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ อาคารรับรองกองทัพบก (สวนสนประดิพทั ธ์) อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
		

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมในพระราชพิธีฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงนามถวายพระพรและถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิ ก า เข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทในพระราชพิ ธี บ วงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออก
มหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๓ ข วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
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วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดเชียงราย

ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จั ด โครงการสั ม มนา
ทางวิชาการเรื่อง องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมี
นายผั น จั น ทรปาน ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม คณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย ณ หอประชุมกาสะลองค�ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๒/๒๕๔๙ เรือ่ ง ประธานวุฒสิ ภาท�ำหน้าทีป่ ระธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๒๖๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน
สามสิบห้าคนยืน่ ค�ำร้องขอให้วนิ จิ ฉัยว่ากรรมการการเลือกตัง้ พ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุขาดคุณสมบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากค�ำร้องไม่ต้อง
ด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
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วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นายผั น จั น ทรปาน ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม คณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องพิจารณาคดี
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ ๓ - วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการนิ ท รรศการผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภาพบประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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นายเชาวนะ ไตรมาศ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย
ในโครงการนิทรรศการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๔๙ เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือไม่
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒
วรรคหนึ่ง (๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๔ ก วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๙ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
ยุบพรรคประชาชาติไทย
ผลของค�ำวินจิ ฉัย พรรคประชาชาติไทยไม่ดำ� เนินการให้มสี มาชิกครบจ�ำนวนห้าพันคนภายใน
เวลาหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคประชาชาติไทย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย ศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายอุระ หวังอ้อมกลาง นายนพดล เฮงเจริญ
นายมานิต วิทยาเต็ม ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Han Tae - kyu
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยม
คารวะและศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายอุระ หวังอ้อมกลาง นายนพดล เฮงเจริญ
นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ นายผัน จันทรปาน นายมานิต วิทยาเต็ม นายสุธี สุทธิสมบูรณ์ พลต�ำรวจเอก
สุวรรณ สุวรรณเวโช นายสุวิทย์ ธีระพงษ์ นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มลงนามถวายพระพร
ในพระบรมมหาราชวังและวังศุโขทัย เนือ่ งในพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๕๙
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วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๑ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

ประกาศ

แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา ตามที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวัน ที่ ๒๙ กัน ยายน พุท ธศักราช ๒๕๔๓ และวัน ที่ ๒๘ มีน าคม
พุทธศักราช ๒๕๔๖ แลวนั้น
บัดนี้ นายกระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๖๐ (๒)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดไดเลือก นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ให เป น ตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยที่ ป ระชุ มวุ ฒิส ภาได มีม ติใ ห ถวายคํ าแนะนํ า เมื่ อ วัน ที่ ๒๖
มิถุน ายน ๒๕๔๙ และต อมาที่ป ระชุม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูได รับเลื อกเปน ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ไดประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคําแนะนําของวุฒิสภา
ดังตอไปนี้
๑. นายอุระ หวังออมกลาง
เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๑ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สุชน ชาลีเครือ
ประธานวุฒิสภา

นายอุระ หวังอ้อมกลาง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖ – ๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
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วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันรพี

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา
นายนพดล เฮงเจริญ นายสุวทิ ย์ ธีรพงษ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ และนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ “องค์บดิ าแห่งกฎหมายไทย”
ณ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชด�ำเนิน เนื่องในวันรพี
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๔๙ หน้า ๒

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายอุระ หวังอ้อมกลาง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
โครงการสัมมนาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องใน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๘ ข วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๕/๒๕๔๙ เรือ่ ง ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๐ – ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
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วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรือ่ ง โครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ จังหวัดสงขลา

นายอุระ หวังอ้อมกลาง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยนายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย์
นายผัน จันทรปาน นายสุธี สุทธิสมบูรณ์ พลต�ำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช และนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันปลูกป่าในโครงการพัฒนา
สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ในมหามงคลสมั ย ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๓ ต�ำบล
คลองเปียะ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๖ – ๑๗/๒๕๔๙ เรื่อง พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แต่อย่างใด
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๖ ก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
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วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดนครราชสีมา
นายอุระ หวังอ้อมกลาง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ณ คีรีมายา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำภูมิภาค ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังอ้อมกลาง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
นายนพดล เฮงเจริญ นายมานิต วิทยาเต็ม และ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ พร้อมด้วย
นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr. Clauspeter
Hill ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำภูมิภาค เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดภูเก็ต
		

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีนายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดโครงการสัมมนา นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมอภิปราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๔๙

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓

ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดทําการยึดอํานาจปกครองประเทศ
ไวเรียบรอยแลวนั้น เพื่อความสงบเรียบรอยในการปกครองประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงให
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง
๒. วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้น สุดลงพรอมกับ
รัฐธรรมนูญ
๓. องคมนตรี คงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไป
๔. ศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตามบทกฎหมายตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙
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วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง พระบรมราชโองการให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ จนกว่าจะได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญทีไ่ ด้จดั ท�ำร่างขึน้ และน�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติให้บรรดาการใดที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือเมือ่ มีปญ
ั หาว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ให้เป็นอ�ำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธาน
ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาซึง่ ได้รบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่
ของศาลฎีกาโดยวิธลี งคะแนนลับ จ�ำนวนห้าคน เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวนสองคน
เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
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นายปัญญา ถนอมรอด ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ หม่อมหลวงไกรฤกษ์
เกษมสันต์ นายจรัญ หัตถกรรม นายธานิศ เกศวพิทกั ษ์ นายนุรกั ษ์ มาประณีต นายวิชยั ชืน่ ชมพูนทุ
และนายสมชาย พงษธา ตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
และที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เข้าสักการะศาลพระภูมิประจ�ำส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสที่เดินทางมาท�ำงานเป็นครั้งแรก ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ในการนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๙ หน้า ๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันปิยมหาราช

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสรณ์
ที่พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๙ หน้า ๓๙
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วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง รายชื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
โดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคน เปน ตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุม ใหญศ าลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เปน ตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
บัดนี้ ที่ประชุมใหญของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญศ าลปกครองสูงสุดไดประชุมใหญเพื่อ
ดําเนิน การใหเ ปน ไปตามบทบัญ ญัติ ของรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อวั น ศุ กร ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยได
ดํ า เนิ น การเลื อ กตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ครบถ ว นเรี ย บร อ ยแล ว ซึ่ ง คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ชุ ด นี้
ประกอบดวย
๑. นายปญญา ถนอมรอด
เปนประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
เปนรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
๒. นายอักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓. หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต
เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผูพิพากษาในศาลฎีกา
๔. นายสมชาย พงษธา
เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผูพิพากษาในศาลฎีกา
๕. นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน
เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผูพิพากษาในศาลฎีกา
๖. นายธานิศ เกศวพิทักษ
เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผูพิพากษาในศาลฎีกา
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗. นายนุรักษ มาประณีต
ผูพิพากษาในศาลฎีกา
๘. นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
๙. นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายปัญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายอักขราทร จุฬารัตน
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย พงษธา
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายธานิศ เกศวพิทักษ์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
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นายนุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๒-๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๓ ก วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาดูงานศาลล้มละลายกลาง

นายนภดล ช.สรพงษ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลาย ณ ศาลล้มละลายกลาง
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายนภดล ช. สรพงษ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ณ สวนลุมพินี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเศร์ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๔๙ หน้า ๒๗
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วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มวางพานพุ ่ ม ถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปกกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่ อ ง นโยบายและทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ณ เดอะเลกาซี่
ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุม่ ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ หน้า ๖๐

40 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๕๐

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐
วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง ลงนามถวายพระพร
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมลงนามถวายพระพร
ในพระบรมมหาราชวัง เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่
ที่มา : ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่อรับฟังค�ำร้องและตรวจพยานหลักฐาน
กรณีอัยการสูงสุดขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๑
(พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย)

นายปัญญา ถนอมรอด ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ นายอักขราทร จุฬารัตน
รองประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายกิตศิ กั ดิ์ กิตคิ ณ
ุ ไพโรจน์
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ นายจรัญ หัตถกรรม นายธานิศ เกศวพิทกั ษ์ นายนุรกั ษ์ มาประณีต
นายวิชัย ชื่นชมพูนุท และนายสมชาย พงษธา ออกนั่งพิจารณาเพื่อรับฟังค�ำร้องและตรวจพยาน
หลักฐาน กรณีอัยการสูงสุดขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๑
(พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย) ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

42 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่อรับฟังค�ำร้องและตรวจพยานหลักฐาน
กรณีอัยการสูงสุดขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๒
(พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า)

นายปัญญา ถนอมรอด ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ นายอักขราทร จุฬารัตน
รองประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายกิตศิ กั ดิ์ กิตคิ ณ
ุ ไพโรจน์
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ นายจรัญ หัตถกรรม นายธานิศ เกศวพิทกั ษ์ นายนุรกั ษ์ มาประณีต
นายวิชัย ชืน่ ชมพูนทุ และนายสมชาย พงษธา ออกนั่งพิจารณาเพื่อรับฟังค�ำร้องและตรวจพยาน
หลักฐาน กรณีอัยการสูงสุดขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๒
(พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า) ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่อไต่สวนพยาน กรณีอัยการสูงสุดขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๑ ครั้งที่ ๑

คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ออกนั่ ง พิ จ ารณาเพื่ อ ไต่ ส วนพยาน กรณี อั ย การสู ง สุ ด ขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมือง กลุม่ ที่ ๑ (พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย
และพรรคแผ่นดินไทย) ครั้งที่ ๑ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่อไต่สวนพยาน กรณีอัยการสูงสุดขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๒ ครั้งที่ ๑

44 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ออกนั่ ง พิ จ ารณาเพื่ อ ไต่ ส วนพยาน กรณี อั ย การสู ง สุ ด ขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมือง กลุม่ ที่ ๒ (พรรคประชาธิปตั ย์ และพรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้า) ครัง้ ที่ ๑ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณาจารย์แ ละคณะนักศึกษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ศึ กษาดู งาน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ ๑)

นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณาจารย์
และคณะนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นคดี แ ละวิ ช าการ บรรยายเรื่ อ ง บทบาท อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละกระบวนการพิ จ ารณาคดี
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หน้า ๒๓
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วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณาจารย์แ ละคณะนักศึกษามหาวิทยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ศึ ก ษาดู งาน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ ๒)

นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณาจารย์
และคณะนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นคดี แ ละวิ ช าการ บรรยายเรื่ อ ง บทบาท อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละกระบวนการพิ จ ารณาคดี
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หน้า ๒๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการนิ ท รรศการผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภาพบประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค
ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชาวนะ ไตรมาศ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย
ในโครงการนิทรรศการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพบประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรม
อิมพีเรียล ธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

46 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ

นายปัญญา อุดชาชน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย
ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะยุวชนประชาธิปไตยประจ�ำปี ๒๕๕๐ ศึกษาดูงานส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละกระบวนการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แก่คณะยุวชน
ประชาธิปไตยประจ�ำปี ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๑๙
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วันศุกร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการรั บ โอน การสั ม มนาผู ้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการสั ง กั ด
กลุ่มงานคดี ณ จังหวัดชลบุรี

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการรับโอน การสัมมนาผู้บริหาร
และข้าราชการสังกัดกลุ่มงานคดี ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง (มุมมองภาคทฤษฎี) โดยมีนายปัญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดโครงการ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๑๙
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๐ หน้า ๒
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วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลา
มหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๒

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่อไต่สวนพยาน กรณีอัยการสูงสุดขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (ครั้งสุดท้าย)
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คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ออกนั่ ง พิ จ ารณาเพื่ อ ไต่ ส วนพยาน กรณี อั ย การสู ง สุ ด ขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมือง กลุม่ ที่ ๒ (พรรคประชาธิปตั ย์ และพรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้า) ครัง้ ที่ ๑๒ (ครั้งสุดท้าย) ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง พิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๐

นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกาและประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รับรางวัล
นักกฎหมายดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๐ จากกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัล ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๐ หน้า ๔ - ๕
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วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายนภดล ช. สรพงษ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุ่มถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ณ ปฐมบรมราชานุ ส รณ์ ที่ ส ะพานพระพุ ท ธยอดฟ้ า เนื่ อ งในวั น พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๓
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๐ หน้า ๒๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่อไต่สวนพยาน กรณีอัยการสูงสุดขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง กลุ่มที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (ครั้งสุดท้าย)
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คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ออกนั่ ง พิ จ ารณาเพื่ อ ไต่ ส วนพยาน กรณี อั ย การสู ง สุ ด ขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมือง กลุม่ ที่ ๑ (พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย
และพรรคแผ่นดินไทย) ครัง้ ที่ ๑๔ (ครัง้ สุดท้าย) ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรือ่ ง คณาอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณาอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ บรรยายเรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าที่
และกระบวนการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๐
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๐ หน้า ๒๗

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง พระราชพิธีฉัตรมงคล
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๘ ข วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
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วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมือ่ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐)
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ อดีตตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในวั น อั ง คารที่ ๘ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่มา : หมายรับสั่งที่ ๙๒๙๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันปรีดี พนมยงค์

นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกาและประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญร่วมวาง
พานพุ่มดอกไม้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๐ หน้า ๒
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วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนอ่านค�ำวินิจฉัย

นายไพบู ล ย์ วราหะไพฑู ร ย์ เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประชุ ม ร่ ว มกั บ
พลต� ำ รวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รองผู้บัญชาการต� ำ รวจแห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ วยคณะทหาร
และหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ ก่อนที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะอ่านค�ำวินิจฉัย เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง
ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๐ หน้า ๒๗

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
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๑. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑-๒ /๒๕๕๐ เรือ่ ง อัยการสูงสุดขอให้มคี ำ� สัง่ ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
และพรรคประชาธิปัตย์
ผลของค�ำวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบมีก�ำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง
และให้ยกค�ำร้องในส่วนที่ขอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
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๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๓ - ๕ /๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีค�ำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย
พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย
ผลของค�ำวินจิ ฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ยบุ พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย
และพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบมีก�ำหนด ๕ ปี
นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง กลุม่ นิสติ นักศึกษาและประชาชนประท้วงผลของค�ำวินจิ ฉัยวินจิ ฉัยคดียบุ พรรคการเมือง

กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนประท้วงผลของค�ำวินิจฉัยวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมือง
ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง พระราชพิ ธี ถ วายราชสั ก การะพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอัฐมรามาธิบดินทร

นายนภดล ช. สรพงษ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๔

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
ผลของค�ำสัง่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยที่ ๑-๒/๒๕๕๐ ให้ยบุ พรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้าตามค�ำร้องของอัยการสูงสุด จึงไม่อาจสั่งให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าตามค�ำร้อง
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองได้อีก จึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้องนี้ ตามข้อก�ำหนดคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธพี จิ ารณา และการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
๒. ค�ำสั่งที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย
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ผลของค�ำสัง่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐ ให้ยบุ พรรคแผ่นดินไทย
ตามค�ำร้องของอัยการสูงสุด จึงไม่อาจสั่งให้ยุบพรรคแผ่นดินไทยตามค�ำร้องของนายทะเบียน
พรรคการเมืองได้อกี จึงมีคำ� สัง่ ให้จำ� หน่ายค�ำร้องนี้ ตามข้อก�ำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วย
องค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธพี จิ ารณา และการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ วรรคหนึง่
๓. ค�ำสั่งที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย
ผลของค�ำสัง่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐ ให้ยบุ พรรคแผ่นดินไทย
ตามค�ำร้องของอัยการสูงสุด จึงไม่อาจสั่งให้ยุบพรรคแผ่นดินไทยตามค�ำร้องของนายทะเบียน
พรรคการเมืองได้อกี จึงมีคำ� สัง่ ให้จำ� หน่ายค�ำร้องนี้ ตามข้อก�ำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วย
องค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธพี จิ ารณา และการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ วรรคหนึง่
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๐ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าด กรณีนายสุรพล พูลเกษ จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินิจฉัย นายสุรพล พูลเกษ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่งและกรณีพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
และต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๒ – ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๘ ก วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายนเรนทร์ ธรรมกฤษดา จงใจไม่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินิจฉัย นายนเรนทร์ ธรรมกฤษดา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่งและกรณีพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
และต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
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๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๐ เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕
วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๖๔ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึง่ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๖๔

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๓ ก วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

๔. ค�ำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๐ เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๑๙ ตรี ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๓๓ และ
มาตรา ๒๗๒

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๓ ก วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญร่วมลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง เนือ่ งในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ข วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐
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วันศุกร์ที่ ๓ – วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมงานมหกรรมประชาธิปไตย

นายไพบู ล ย์ วราหะไพฑู ร ย์ เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มงานมหกรรม
ประชาธิปไตย ในการนีพ้ ลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธเี ปิดงานมหกรรม
ประชาธิปไตยซึ่งจัดโดยส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์ประชุม
อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๓

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ หม่แก่ขา้ ราชการ
และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันรพี

นายปัญญา ถนอมรอด ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ “องค์บดิ าแห่งกฎหมายไทย”
ณ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชด�ำเนิน เนื่องในวันรพี
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องใน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ข วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐
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วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรือ่ ง การบรรยายพิเศษโดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ทีป่ รึกษาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.
และนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและระเบียบราชการ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ. และนายพงษ์อาจ
ตรีกิจวัฒนากุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและระเบียบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากร
ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องพิจารณาคดี
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง พระบรมราชโองการให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขึ้นไว้ ให้ใช้แทน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๐๐ บัญญัติ
ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ โดยให้
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้ผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดทีไ่ ด้รบั เลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ คงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา
สาขากฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทกั ษ์พงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ บรรยายเรื่อง บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
		

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
และวิ ช าการ บรรยายเรื่ อ ง บทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๑
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๓
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมีนายธนศักดิ์ มังกโรทัย เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)

ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม
ของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณาจารย์
และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงาน โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
และวิ ช าการ บรรยายเรื่ อ ง บทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดนครนายก

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำปี ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรือ่ ง โครงการสัมมนาการเพิม่ ศักยภาพการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด โครงการสั ม มนาการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น การตาม
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๓

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๐ เรื่อง พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๔๗
หรือไม่
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัด
สงขลา) จะใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี นี้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ให้ยกค�ำร้อง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๙ – ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๔ ก วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๐ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๒๗๖ หรือไม่
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ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๘๘ และมาตรา ๒๗๖

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑

๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายพีรวัฒน์ เทพสุวรรณ จงใจไม่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินิจฉัย นายพีรวัฒน์ เทพสุวรรณ จงใจไม่ยื่นเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับต�ำแหน่งให้ครบถ้วนถูกต้อง และจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบ กรณี พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง และกรณี พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี และต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๕ ก วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

๔. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าด กรณีนายสันติ รุง่ เสรีชยั จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินิจฉัย นายสันติ รุ่งเสรีชัย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีและต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

๕. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าด กรณีนายสมบูรณ์ นุชพันธ์ จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
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ผลของค�ำวินิจฉัย นายสมบูรณ์ นุชพันธ์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่งและกรณีพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
และต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

๖. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๐ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคสันติภาพไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรคสันติภาพไทยไม่ด�ำเนินการให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ภาคละหนึง่ สาขาภายในระยะเวลาหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตัง้
พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคสันติภาพไทย

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๐ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ศึ ก ษาดู ง าน
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณาจารย์
และนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
บรรยายเรื่อง บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๓
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วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรครวมพลังไทยไม่ด�ำเนินการให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ภาคละหนึง่ สาขาภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบรวมพลังไทย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง การประดิ ษ ฐานพระไตรปิ ฎ กสากลชุ ด พระราชทานศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ
ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

นายวิรชั ลิม้ วิชยั ประธานศาลรัฐธรรมนูญมอบพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน และปทานุกรม
พระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง ชุด ๘๐ เล่ม ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ แก่ประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (H.E. Judge Rosalyn Higgins)
ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ที่มา : หนังสือส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร. ๐๐๐๒/๗๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๐ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรครักษ์แผ่นดินไทย
ผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย พรรครั ก ษ์ แ ผ่ น ดิ น ไทยแจ้ ง รายงานการด� ำ เนิ น กิ จ การของพรรค
โดยผูไ้ ม่มอี ำ� นาจหน้าที่ ประกอบกับพรรครักษ์แผ่นดินไทยสามารถจัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการ
ของพรรคในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แล้วเสร็จและแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบในวันใด
ก็ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรค
รักษ์แผ่นดินไทย
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๖ ก วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑

๒. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๐ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคธัมมาธิปไตย
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรคธัมมาธิปไตยจัดส่งรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ พ้นระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรค
ธัมมาธิปไตย

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๗ ก วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑

๓. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคพลังธรรม
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรคพลังธรรมมิได้จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคพลังธรรม

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑
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วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันปิยมหาราช

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลาน
พระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะผู้เข้าอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
แก่คณะผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตร ความรูท้ างการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับกรรมการ
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

71

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะอัยการผูช้ ว่ ยภาควิชาการ รุน่ ๔๐ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ กระบวนการพิจารณาคดีและหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
แก่คณะอัยการผู้ช่วยภาควิชาการ รุ่น ๔๐ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๑
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าด กรณีนางสาวอนงค์ มัชฌมามาลย์มาศ จงใจไม่ยนื่ บัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินิจฉัย นางสาวอนงค์ มัชฌมามาลย์มาศ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับต�ำแหน่ง กรณีพ้นจากต�ำแหน่ง และกรณีพ้นจาก
ต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีและต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

72 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายเฉลิม เหล่าสุวรรณ จงใจไม่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินจิ ฉัย นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีและต้องห้ามมิให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๓ ก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑

๓. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๒๒/๒๕๕๐ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคธรรมชาติไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรคธรรมชาติไทยมิได้จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคธรรมชาติไทย

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๕ ก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑

๔. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๐ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคไทยช่วยไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย พรรคไทยช่วยไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า
๑๐๐ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคไทยช่วยไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๗๐ กรณีไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งให้ยุบพรรคไทยช่วยไทย

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๘ ก วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

๕. ค�ำสัง่ ที่ ๔/๒๕๕๐ เรือ่ ง พระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ และมาตรา ๒๔๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ หรือไม่
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ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐
ว่า พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘
มิ ใช่ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าลจั ง หวั ด สงขลาจะใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี นี้ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง และตามนัยของมาตรา ๒๑๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่นกัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่ง
ไม่รับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๕๐/๒๕๕๐ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ ๙ และการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมทางการเมือง จริยธรรมและการปกครอง
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๓
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสั่งที่ ๕/๒๕๕๐ เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๗ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๖๒
หรือไม่
ผลของค� ำ สั่ ง ผู ้ ร ้ อ งซึ่ ง เป็ น โจทก์ ใ นคดี กั บ จ� ำ เลยได้ ต กลงท� ำ สั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความกันแล้ว การวินิจฉัยค�ำร้องของผู้ร้องจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีดังกล่าวของผู้ร้องอีก
แต่อย่างใด ประกอบกับผู้ร้องก็ไม่ติดใจตามค�ำร้องที่ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วย จึงมีค�ำสั่ง
ให้จ�ำหน่ายค�ำร้องนี้ ตามข้อก�ำหนด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณา
พิพากษา วิธีพิจารณา และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
ทีม่ า : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๕๑/๒๕๕๐ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายภทรบท วรวรรณปรีชา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ และเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินจิ ฉัย นายภทรบท วรวรรณปรีชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่งและ
กรณีพ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี และต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
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วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าที่และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ แก่คณะนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงาน
ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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นายสนิท จรอนันต์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ณ สวนลุมพินี เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๗
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๒๓

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุม่ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายพรเทพ ศิลาแรง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค�ำวินิจฉัย นายพรเทพ ศิลาแรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต�ำแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีและต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๘ – ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๔ ก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
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๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๕๐ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าด กรณีนายพงษ์ศกั ดิ์ มะลิแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย นายพงษ์ ศั ก ดิ์ มะลิ แ ย้ ม สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สมุทรปราการจงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ และเอกสารประกอบ กรณีพน้ จาก
ต�ำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีและต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๖๖ ก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุม่ ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนือ่ งในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หน้า ๑๒๙
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พุทธศักราช ๒๕๕๑

จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๑
วันอังคารที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มลงนาม
ถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ที่มา : ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ประกาศส� ำ นั ก พระราชวั ง เรื่ อ ง สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จ
ประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามที่ส�ำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น
แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวร
ได้ทรุดลงตามล�ำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๒ นาฬิกา ๕๔ นาที วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑
รวมพระชันษา ๘๔ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส�ำนัก
พระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลี
พระบาทในราชส�ำนักไว้ทุกข์ถวายมีก�ำหนด ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป
อนึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน
เข้ า ถวายน�้ ำ สรงพระศพหน้ า พระฉายาลั ก ษณ์ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐาน ณ ศาลาสหทั ย สมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๑๓ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖ นาฬิกา วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑
ที่มา : ประกาศส�ำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์
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วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานศาลรัฐธรรมนูญถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกาและประธานศาลรัฐธรรมนูญถวายสักการะต่อหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันอังคารที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หน้า ๒
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วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นการสืบค้นข้อมูล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด โครงการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดี
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายพิ เ ศษ
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
และนายวิเชียร สันติวฒ
ั นธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในศาลฎีกา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นค�ำพิพากษาศาลฎีกา
ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๑/๒๕๕๑ เรื่อง นายโสฬส พรมสมบัติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีร้องขอความเป็นธรรม
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง เพราะขณะที่ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไม่มผี ลใช้บงั คับ ดังนัน้ ผูร้ อ้ งจึงยังไม่มสี ทิ ธิ
ยื่นค�ำร้องฉบับนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
๒. ค�ำสั่งที่ ๒/๒๕๕๑ เรื่อง นายพงศ์พันธ์ ลี้ศิริเจริญ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ ลักษณะ
๑ หมวด ๙ ที่บัญญัติเรื่องอายุความคดีอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒
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ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง เพราะขณะที่ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไม่มผี ลใช้บงั คับ ดังนัน้ ผูร้ อ้ งจึงยังไม่มสี ทิ ธิ
ยื่นค�ำร้องฉบับนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
๓. ค�ำสั่งที่ ๓/๒๕๕๑ เรื่อง นายสิริชัย แสงค�ำ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลฎีกามีค�ำพิพากษาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๔. ค�ำสั่งที่ ๔/๒๕๕๑ เรื่อง นายกมล แซ่เหล่ว (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีกล่าวหาบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๕. ค�ำสั่งที่ ๕/๒๕๕๑ เรื่อง นายกีช้อ คูณทวีทรัพย์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีการขายทอดตลาดที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐
มาตรา ๒๗๐ (๑)
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๖. ค�ำสั่งที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง นายสมชาย เนื่องจ�ำนงค์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
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๗. ค�ำสั่งที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่อง นายนิวร พงศาธิรัตน์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีองค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองค์กรอื่นของรัฐได้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๘. ค�ำสัง่ ที่ ๘/๒๕๕๑ เรือ่ ง นายณรงค์ศกั ดิ์ รุง่ หิมวรรณ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) มาตรา ๕๙ (๑) และมาตรา ๖๗ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๙. ค�ำสั่งที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและมูลนิธิชีววิถี (ผู้ร้อง)
ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๒ กรณี น ายกรั ฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระท�ำการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้องตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๑๐. ค�ำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง นายศุภชัย ทรัพย์กุญชร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
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๑๑. ค�ำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๑ เรื่อง นายวรัญชัย โชคชนะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติห้ามไม่ให้
อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย จ�ำนวน ๑๑๑ คน ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในคดียุบพรรค
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๑๒. ค�ำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เรื่อง นายประมุท สูตะบุตร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๑๓. ค�ำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง นายพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ และคณะ (ผู้ร้อง) ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีรา่ งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

ทีม่ า : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากรในการบรรยาย
พิเศษ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ กั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ณ ห้ อ งพิ จ ารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ หน้า ๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสี่ ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๓ ก วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
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วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาร่วมประชุม
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา

นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ร่วมประชุมสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวน ๗๔ คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พร้อมส่งรายชือ่ ให้ นายอภิชาต สุขคั คานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๔ ก วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑

๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
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ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๗ ก วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอัน
ตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๗๙ ก วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายวิชัย ชื่นชมพูนุท ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Farhad Abdoullaayev ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและคณะ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ หน้า ๒
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วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่ อ ง การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
นายเชาวนะ ไตรมาศ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ หน้า ๑๙

วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ลงนามถวายพระพร

นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งประทับรักษาอาการ
พระประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ หน้า ๒
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วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๑

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๑
โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศิรริ าชพยาบาล เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง ปฏิบตั ติ วั อย่างไรให้ปลอดภัยจากการท�ำงาน
ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๑

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๑ โดยมี
นายสนิท จรอนันต์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายเรื่อง ผลการจัดท�ำโครงสร้าง และ
อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ บรรยายเรื่อง ความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. .... ณ ห้ อ งพิ จ ารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายวิรชั ลิม้ วิชยั ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๑

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรือ่ ง คณะจากสมาคมมหาโพธิแ์ ห่งสาธารณรัฐอินเดียเข้าเยีย่ มชมพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน
ฉบับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสนิท จรอนันต์
ทีป่ รึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมมหาโพธิแ์ ห่งสาธารณรัฐอินเดีย
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เข้าเยี่ยมชมพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ฉบับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องพระ อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มวางพานพุ ่ ม ถวายราชสั ก การะ ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๑
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ หน้า ๑๙

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการ
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ส� ำ นักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสั มมนาข้ าราชการ โดยมีพระธรรมโกศาจารย์
วั ด ประยุ ร วงศาวาส เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง ธรรมะกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการตีความ
กฎหมายมหาชน ให้กับข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ ๑๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิ รั ช ลิ้ ม วิ ชั ย ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาสตราจารย์ ดร.อั ก ขราทร จุ ฬ ารั ต น
รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายกิตศิ กั ดิ์ กิตคิ ณ
ุ ไพโรจน์
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หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ นายจรัญ หัตถกรรม นายนุรักษ์ มาประณีต นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
และนายสมชาย พงษธา พร้อมด้วยนายอุระ หวังอ้อมกลาง อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายผัน จันทรปาน นายมงคล สระฏัน ศาสตราจารย์
ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ และนายอภัย จันทนจุลกะ คณะผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ ๑๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพระ
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๔ - วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ หัวข้อเรื่อง ภาพรวมการเตรียมการรองรับภารกิจของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายสนิท จรอนันต์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุ่มถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๒

วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรือ่ ง การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากร
ในการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง หลักการตีความกฎหมายมหาชน ให้กบั ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๖
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วันพุธที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดล�ำปาง
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก เสริ ม ศึ ก ษาและบริ ก ารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีนายดิเรก ก้อนกลีบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมล�ำปางเวียงทอง จังหวัดล�ำปาง
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๖

วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการ
ตีความกฎหมายมหาชน ให้กบั ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๖

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง พระราชพิธีฉัตรมงคล
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
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วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสัง่ ที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรือ่ ง คณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งรับฟ้องคดีไว้พิจารณาและก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือก�ำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์
เกี่ยวกับการใช้ตรายางประทับเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๕ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
๒. ค�ำสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ กรณีศาลปกครองกลาง
รั บ ฟ้ อ งคดี ไว้ พิ จ ารณาและมี ค� ำ สั่ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ระงั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ รวม ๙ จังหวัด ๑๔ เขตเลือกตัง้ ไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะมี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
๓. ค�ำสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๕ (๔)
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้องนี้ ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี
ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รัฐธรรมนูญใหม่กับมาตรการควบคุมการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐและ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นายไพบู ล ย์ วราหะไพฑู ร ย์ เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
นายเชาวนะ ไตรมาศ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมอภิปราย ณ โรงแรมอมารี
วอเตอร์เกท (ประตูน�้ำ) กรุงเทพมหานคร

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๖

วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสตูล ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ จังหวัดสตูล ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทกั ษ์พงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการ
บรรยายเรือ่ ง บทบาท อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับนักศึกษา
ภาควิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาดูงาน โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ บรรยายเรื่อง
บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๗๗
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๗
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วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

ประกาศ

แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ ที่ ประชุ ม ใหญ ศ าลฎี กาได ดํ า เนิ น การเลื อ กผู พิ พากษาในศาลฎี ก าซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง
ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวนสามคน ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดดําเนินการ
เลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ด จํ านวนสองคน และวุฒิส ภาไดดํา เนิน การใหความเห็ น ชอบ
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริง จํานวนสองคน
และผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานการบริ หารราชการแผ น ดิน อยา งแทจริ ง จํานวนสองคน ตามที่ คณะกรรมการสรรหาได
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบุคคลทั้งเกาไดประชุมและเลือกกันเอง
ใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญแลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามคําแนะนําของวุฒิสภา
ดังตอไปนี้
๑. นายชัช ชลวร
เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. นายจรัญ ภักดีธนากุล
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓. นายจรูญ อินทจาร
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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หนา ๒
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง
ราชกิหน
จจานุ
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
า ๒เบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง
ราชกิหน
จจานุ
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
า ๒เบกษา
นายเฉลิ
เอกอุงรุ
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนู
เลม ๑๒๕๔. ตอนพิ
เศษมพล๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗ญมิถุนายน ๒๕๕๑
๔. นายนุ
นายเฉลิ
เอกอุรุ ต
๕.
รักมษพลมาประณี
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๕.
นายนุ
รักสมษพล
๖.
ญ
ง มาประณี
กุลเอกอุ
บุปผารุ ต
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๔. นายบุ
นายเฉลิ
๖.
นายบุ
กุลอบุยพิ
ปผาสตุทธิ์
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๗.
สร
๕. นายวสั
นายนุญ
รนักสษตง มาประณี
๗.
๖.
นายบุ
สตง สร
กุไขลอมบุยพิ
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๘. นายวสั
นายสุพญนจน
ุกปดผาสุทธิ์
๘. นายวสั
นายสุดพนมศั
จนตกสร
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๙.
นายอุ
ดิไข์ นิอมยพิ
ตุกิมดสนตรี
๗.
ุทธิ์
๙.
นตรี
ทั้งนีนายอุ
้ ตั้งแตดพบมศั
ัดนีกดิไข
้เป์ นนิมตตุกนิมดไป
๘.
นายสุ
จน
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนีนายอุ
้ ตั้งแตดบมศััดนีกดิ้เป์ นนิตตนิมไป
๙.
นตรี
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดประกาศ
นี้เปนตนไปณ วั น ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ เป น ป ที่ ๖๓
ประกาศ ณ วั น ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ เป น ป ที่ ๖๓
ในรัชกาลปจจุบัน
ในรัชกาลปจจุบัน
ประกาศ ณ วั น ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ เป น ป ที่ ๖๓
ในรั
กาลปจจุบัน
ผูรับชสนองพระบรมราชโองการ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ประสพสุข บุญเดช
ประสพสุ
ข ฒบุิสญภา
เดช
ประธานวุ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ประธานวุ
ประสพสุ
ข ฒบุิสญภา
เดช
ประธานวุฒิสภา

นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับส�ำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๗

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๓
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้า ๒๗

วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรือ่ ง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ วัดสุทศั นเทพวราราม เนือ่ งในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๓
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๓

วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ น�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลพี ระบาท เพือ่ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะบุคลากรส�ำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ แก่คณะบุคลากรส�ำนักกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
นายจรูญ อินทจาร นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายบุญส่ง กุลบุบปผา และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ
H.E. Mr. Nguyen Duy Hung เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะและศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๗๘
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒
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วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๑ เรื่อง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท�ำที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท�ำ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ขยายระยะเวลาด�ำเนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๓ – ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
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วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เยีย่ มชมสถานทีก่ อ่ สร้างอาคาร
ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เยี่ยมชมสถานที่
ก่อสร้างอาคารที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
แก่ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อรุณ ภาณุพงศ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อรุณ ภาณุพงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการ
และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักการตีความกฎหมายมหาชนหนังสือสัญญา
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๓

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๖ – ๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
เกี่ยวกับค�ำแถลงการณ์ร่วมไทย - กัมพูชา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญา
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หรือไม่
ผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ค� ำ แถลงการณ์ ร ่ ว มไทย – กั ม พู ช า
หรือ Joint Communiqué ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญญาที่อาจมี
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวางอีกด้วยซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๘ ก วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
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๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง นายกรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๑ ก วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ ตั้งแต่วันที่พ้นก�ำหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๓ ก วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ท่านเขต เกียรติศักดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และคณะผู้แทน ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับท่านเขต เกียรติศกั ดิ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษา
ดูงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลไกให้
ความช่วยเหลือและกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง องค์การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐส่งเรื่องร้องเรียนของ
นายเขียน เดชารัตน์ เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีคำ� พิพากษาของศาลจังหวัดทุง่ สงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่ต้อง
ด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒. ค�ำสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง ศึ ก ษาดู ง าน
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๗๗
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดชลบุรี
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก เสริ ม ศึ ก ษาและบริ ก ารสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี และนายอิทธิพล คุณปลืม้ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม
ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๓
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วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (เฉพาะในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น ประธาน ก.ร. ของประธานรั ฐ สภา และการเป็ น รองประธาน ก.ร.
ของรองประธานรัฐสภา) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓)
(เฉพาะกรณีผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทัง้ สามฉบับไม่มปี ญ
ั หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ แต่อย่างใด
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๕ ก วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

๒. ค�ำสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๑ เรื่อง เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิ จ ารณาตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องของผู้ร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่ต้อง
ด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ทีม่ า : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวั ง และวั ง ศุ โขทั ย เนื่ อ งในพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๔

วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง นางรัชนี ศรีขจรเกียรติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามรัฐธรรมนูญ
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒. ค�ำสัง่ ที่ ๒๑/๒๕๕๑ เรือ่ ง นายพงศ์พนั ธ์ ลีศ้ ริ เิ จริญ (ผูร้ อ้ ง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลแรงงานกลางจะน�ำค�ำพิพากษาของศาลแขวงดุสิต
มาใช้บงั คับคดีและใช้ตดั สินคดี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๑๓
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ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๓. ค�ำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง พันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธุศรี (ผู้ร้อง) ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ตราขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๑ เรื่อง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ ๑ และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ที่ ๒) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓
และมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
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๒. ค� ำ สั่ ง ที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่ อ ง ประธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง ค� ำ ร้ อ งของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันรพี

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
นายจรั ญ ภั ก ดี ธ นากุ ล นายจรู ญ อิ น ทจาร นายเฉลิ ม พล เอกอุ รุ นายบุ ญ ส่ ง กุ ล บุ ป ผา
นายสุพจน์ ไข่มกุ ด์ และนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์ เ จ้ า รพี พั ฒ นศั ก ดิ์ กรมหลวงราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ “องค์ บิ ด าแห่ ง กฎหมายไทย”
ณ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชด�ำเนิน เนื่องในวันรพี
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๔
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒
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วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ
H.E. Mr. Pieter Jozef Thofile Marres เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยีย่ มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๗๘
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องใน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๕
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสัง่ ที่ ๒๔/๒๕๕๑ เรือ่ ง นายไพรวัลย์ ปัตย์ถาทุมภ์ (ผูร้ อ้ ง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลฎีกา
มีค�ำสั่งให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ (๒) ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒. ค�ำสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง ศูนย์ประสานงานองค์กรอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ (ผู้ร้อง) ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. .... ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๓. ค�ำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง นายพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๔. ค�ำสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๑ เรื่อง นายชิด จรัญวาศน์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีค�ำพิพากษา
118 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลฎีกาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
๕. ค�ำสั่งที่ ๒๘/๒๕๕๑ เรื่อง นายประจวบ อินทปัตย์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะกรณีตามค�ำร้องเป็นการขอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ มิใช่เป็นการร้องว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒
๖. ค�ำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๑ เรื่อง นายชูชาติ ชุบขุนทด (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๑)
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ
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นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
นายจรัญ ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ
H.E. Mr. Lars Erik Backstrom เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประจ� ำ ประเทศไทย เข้ า เยี่ ย มคารวะประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในโอกาสเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๗๙
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง พิธีสมโภชการประดิษฐานพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมัน

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีสมโภชการประดิษฐานพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมัน
ฉบับพระราชทานแก่ศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๓ ปี ณ ห้องพระ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

120 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลอาญาออกค�ำบังคับให้ผู้ร้องช�ำระค่าปรับ
และจะด�ำเนินการเพือ่ ออกหมายตัง้ เจ้าพนักงานบังคับคดีให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาศาลตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ ก่อนคดี
ถึงที่สุด เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๙๗
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสนิท จรอนันต์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จากส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ช่วยเลขานุการคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ โดยมีอาจารย์
ชนกภรณ์ วชิรแพทย์ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ท�ำงานอย่างไรใจเป็นสุข ณ ห้องพิจารณาคดี อาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การต้อนรับนายเสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายเสน่ห์ จามริก ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบเพื่อหาแนวทาง
122 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

การประสานความร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ณ ห้ อ งประชุ ม ส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๑๙

วันศุกร์ที่ ๒๙ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง โครงการสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก ารคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ ง แนวทางและปั ญ หา อุ ป สรรคใน
การปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจฯ ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพุธที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาดูงานมิวเซียมสยาม
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นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าศึกษาดูงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรูแ้ ห่งชาติ (National Discovery Museum Institute) ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การบรรยายพิเศษโดย นางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มอบของทีร่ ะลึกให้แก่ นางสาวฐิตนิ าถ ณ พัทลุง
เนื่องในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ชีวิต : ธรรมะ ณ ห้องพิจารณาคดี
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๑๙

วันอังคารที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๒ – ๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรี
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ผูถ้ กู ร้องกระท�ำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๗ มีผลท�ำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
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นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง กระท�ำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เป็นเหตุให้
ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต�ำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ท�ำให้รฐั มนตรีในคณะรัฐมนตรีทเี่ หลือ จึงอยูใ่ นต�ำแหน่งเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๕ – ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๒ ก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)

ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม
ของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท โค-โลคัล
จ�ำกัด กับพวก) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตกิ ารพิมพ์ พุทธศักราช
๒๔๘๔ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๙ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ มาตรา ๓ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ หรือไม่
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ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
๒. ค�ำสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๑ เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายสุลักษณ์
ศิวรักษ์) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ว่าพระราชบัญญัติ
การพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
๓. ค�ำสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๑ เรื่อง นายสุรศักดิ์ ยิ้มอินทร์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ศาลอาญารับฟ้องคดี
ทีไ่ ด้ฟอ้ งพันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ว่ากระท�ำการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำขอของผู้ร้องมิใช่เป็นการใช้สิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๒๘/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Han Tae-kyu เอกอัครราชทูต
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๗๙

126 จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสั่งที่ ๓๔/๒๕๕๑ เรื่อง คณะกรรมการแห่งชาติกอบกู้รักษาอธิปไตยของชาติด้วยอ�ำนาจ
อธิ ป ไตยของปวงชนชาวไทย ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย หนั ง สื อ สั ญ ญาระหว่ า ง
ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผูร้ อ้ งไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรือ่ ง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมหลอมดวงใจชาวสุโขทัยต้านภัยทุจริต

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมหลอมดวงใจชาวสุโขทัยต้านภัยทุจริต
ซึง่ จัดโดยคณะอนุกรรมการประสานงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจ�ำจังหวัดสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจ ารณาวิ นิจ ฉั ยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ ด ว่ า การเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการกระท�ำฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘
วรรคหก หรือไม่
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า การเพิม่ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ปรากฏว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๗ ก วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายสนิท จรอนันต์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายค�ำแพง วิละพัน
รองเลขาธิการสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
และศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค� ำ สั่ ง ที่ ๓๕/๒๕๕๑ เรื่ อ ง ประธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง ค� ำ ร้ อ งของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม และมาตรา ๒๖๙ ประกอบมาตรา ๙๑ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
๒. ค�ำสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๑ เรื่อง นายประพันธ์ คูณมี (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๓ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๑๙๗ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๓. ค�ำสั่งที่ ๓๗/๒๕๕๑ เรื่อง นายพิบูลย์ ยงค์กมล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณี
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๑๕๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ วรรคสาม และมาตรา ๘๐ (๓) (๔) ประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ หรือไม่
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่เข้าเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสั่งที่ ๓๘/๒๕๕๑ เรื่อง จ่าสิบเอก กฤษดา แก้วประพาฬ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒
ว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่ต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๑ เรือ่ ง ศาลฎีกาส่งค�ำโต้แย้งของโจทก์ (นายสมเกียรติ บุญศิริ กับพวก
รวม ๑๐ คน) ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และข้อ ๒
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ หรือไม่
ผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘ ก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันปิยมหาราช

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม
ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๕
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๑ หน้า ๑๙

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสั่งที่ ๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง นายโชคชัย สุทธาเวศ กับพวก รวม ๔ คน ผู้ร้อง ยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๙๑ และประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง การจัดท�ำและแบบทะเบียน
สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง และวิ ธี ก ารแจ้ ง จ� ำ นวนสมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่ต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยาย
เรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าที่และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ แก่คณะนักศึกษา
หลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖ จากสถาบันพระปกเกล้า
ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งความเห็นของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๖ – ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘ ก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งความเห็นของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ตราขึ้น
โดยถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และมี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้า
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ ๕ สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน
โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ บรรยายเรื่อง บทบาท อ�ำนาจหน้าที่
และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง มอบพระไตรปิฎกสากล

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบพระไตรปิฎกสากลซึ่งด�ำเนินการโดยกองทุน
สนทนาธัมม์น�ำสุข ท่านผู้หญิง หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่ ๑๐ สถาบันระดับนานาชาติ
ใน ๑๐ ประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องพระ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

ที่มา : จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มในพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ว่า การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วด้วยการเงินขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องมี
ค� ำ รั บ รองของนายกรั ฐ มนตรี ตามมาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา ๑๔๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔
๒. ค�ำสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๑ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ว่า การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวด้วยการเงินและต้องมีค�ำรับรองของนายกรัฐมนตรี นั้น เป็นการใช้อ�ำนาจที่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔
๓. ค�ำสั่งที่ ๔๒/๒๕๕๑ เรื่อง นายเดชาวิชญ์ รุ่งเรือง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง พระราชพิ ธี บ รรจุ พ ระสรี ร างคารสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมในพระราชพิธบี รรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การประชุมผู้เชี่ยวชาญประจ�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในการประชุม
ผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๑ ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค� ำ สั่ ง ที่ ๔๓/๒๕๕๑ เรื่อง นายนุโลม จตุ รั ส ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวิ นิจฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๓ วรรคสาม ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๑๙๗
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
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ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

ทีม่ า : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๔๓/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์
ณ สวนลุมพินี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๖

วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑ เรือ่ ง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้ยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
นายสุนทร วิลาวัลย์ รองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย และกรรมการบริหารพรรค กระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อันเป็นการกระท�ำเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิธที าง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และให้เพิกถอนสิทธิ
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เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งรักษาการ
ในต�ำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่กระท�ำความผิดเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

๒. ค�ำวินจิ ฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑ เรือ่ ง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคชาติไทย
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ให้ยุบพรรคชาติไทย ผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม อันเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และ
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ในขณะที่กระท�ำความผิด เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้
ยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรค
พลังประชาชน
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ให้ยุบพรรคพลังประชาชน ผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม อันเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นขณะทีก่ ระท�ำความผิด เป็นระยะเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่
ให้ยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
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วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพร
ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๖

วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง การประชุมพิจารณาสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา ณ ห้องพิจารณาคดี อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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วันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๗
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๓

วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสัง่ ที่ ๔๔/๒๕๕๑ เรือ่ ง ประธานวุฒสิ ภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒสิ ภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๔๖/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
๑. ค�ำสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๑ เรื่อง ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมือง (พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล) ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ กรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
๒. ค�ำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๕
และมาตรา ๔๘
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง

ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำสั่งที่ ๔๗/๒๕๕๑ เรื่อง นายสุรศักดิ์ ยิ้มอินทร์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีอ�ำนาจฟ้องคดีอาญาในฐานความผิด มาตรา ๑๑๒ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา โดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๗๐
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง เพราะค�ำร้องของผู้ร้องไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ที่มา : บันทึกการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ ๔๘/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๑ - ๒๓/๒๕๕๑
เรื่อง ศาลจังหวัดล�ำปางส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางเรวดี อังควัฒนากระวี ที่ ๓) ในคดีแพ่ง
หมายเลขด�ำที่ ขถ. ๑๔/๒๕๔๘ (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม่
เรื่อง ศาลจังหวัดแพร่ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางรักชนก รัตนพันธ์) ในคดีแพ่งหมายเลขด�ำ
ที่ ๔๓๒/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๓๐๓/๒๕๔๖ (ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึง่ และวรรคสี่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม่
เรื่อง ศาลจังหวัดนครราชสีมาส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (บริษัท แกลลี่ไวท์โคราช จ�ำกัด
ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน) ในคดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ ขถ. ๑๐/๒๕๔๙ เพือ่ ขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่งและ
วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๗๒ หรือไม่
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา
๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๐ ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๔ - ๒๕/๒๕๕๑
เรื่อง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายบุญชัย วสุนธรา ที่ ๑) ในคดีแพ่ง
หมายเลขด� ำ ที่ ๓๓๕/๒๕๔๒ หมายเลขแดงที่ ๒๐๓๓/๒๕๔๓ (ชั้ น บั ง คั บ คดี ) เพื่ อ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙
ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘ หรือไม่
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เรื่อง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายพสิษฐ์ หรือพรชัย เดชกูลพรศิริ
หรือกูลพรศิริ ที่ ๑) ในคดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ ๖๙๘/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที่ ๖๔๑/๒๕๔๓
เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๔๘ หรือไม่
ผลของค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึง่ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑

ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๐ ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๒๖ - ๒๗/๒๕๕๑
เรื่อง ศาลจังหวัดก�ำแพงเพชรส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางพรทิพย์ สุธรรมรัตน์บดี หรือ
สุธรรมรัตนบดี ที่ ๑) ในคดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ ๖๑๓/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๘๗๒/๒๕๔๖
(ชั้นบังคับคดี) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึง่ และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่
เรือ่ ง ศาลจังหวัดมหาสารคามส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางนวลจันทร์ ลครพล หรือแก้วสง่า ที่ ๑)
ในคดีแพ่งหมายเลขด�ำที่ ๑๒๑๒/๒๕๔๓ หมายเลขแดงที่ ๑๙๗๑/๒๕๔๓ เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง
และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔
และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่
ผลของค�ำวินจิ ฉัย ให้ยกค�ำร้อง เนือ่ งจากศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยไว้แล้ว ตามค�ำวินจิ ฉัย
ที่ ๒๑ – ๒๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๐ ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
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วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมวางพานพุม่ ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
ที่มา : รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๑ หน้า ๘๗
จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๑ หน้า ๒๓
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จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สี่ พุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
ที่ปรึกษา
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
นายเชาวนะ ไตรมาศ		
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์

เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะทำ�งานจัดทำ�จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
ประธานคณะทำ�งาน
รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย
รองประธานคณะทำ�งาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี
นางวิภาวรรณ หะวานนท์
คณะทำ�งาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
นายบท นามบุตร
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคดี ๒
นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นางสาววรรัตน์ ศรีสิยวรรณ
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์
คณะทำ�งาน
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการพิเศษ
นายภาณุมาศ ชัดประเสริฐ
คณะทำ�งาน
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำ�นาญการ
นายศรชัย อำ�นวย
คณะทำ�งาน
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
นางขมาภรณ์ บุญคุ้มฉิม
คณะทำ�งานและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการ
นายศิลป์ศรุต เกตุหลิน
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
ลูกจ้างชั่วคราวสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ภัณฑารักษ์)
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