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(ก)

ค�ำน�ำ
หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” เล่มนี้ เป็นการ
อธิบายความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ใน
หมวดที่ ๑๑ และก�ำหนดให้มีหน้าที่และอ�ำนาจในการคุ้มครองหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกในการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง
มี ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามที่ ก ฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ไว้ อี ก หลายประการ อาทิ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ค่ า นิ ย ม และแผนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผูส้ นใจ เพือ่ ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในระบบ
ศาลไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางในการ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ การทีป่ ระชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ จะยิง่ ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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(ข)

ที่มุ่งหมายให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นหลักในการปกครองประเทศ โดยมีการ
ก� ำ หนดกลไกเพื่ อ จั ด ระเบี ย บและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ารปกครอง
ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรต่างๆ ให้เหมาะสม
และให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วน
ในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติของประเทศ ตลอดจนมีการรับรอง ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นเอกสาร
พื้นฐานในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านให้ได้รู้และเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงรู้ช่องทางในการใช้สิทธิ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพให้ กั บ ประชาชนตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ปณิธานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มุ่งมั่นในการ
“ยึดหลักนิตธิ รรม ค�ำ้ จุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
สืบไป

(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มิถุนายน ๒๕๖๑
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ศาลรัฐธรรมนูญ:
องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ ที่มีหน้าที่และอ�ำนาจต่างจาก
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร กล่าวคือ มีหน้าที่และอ�ำนาจในการ
วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายหรื อ ร่ า งกฎหมาย
การกระท�ำ และกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเรียกว่า “คดีรฐั ธรรมนูญ”
โดยรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรีย และต่อมา
ได้เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี เบลเยี่ยม โปรตุเกส สเปน
อิตาลี ตุรกี รัสเซีย แอฟริกาใต้ ชิลี เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เป็นต้น

องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๐
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษา
หั ว หน้ า คณะในศาลฎี ก ามาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๓ ปี ซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวน ๓ คน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
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มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
จ�ำนวน ๑ คน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับ
การสรรหาจากผู ้ ดํา รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงาน
ทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จํานวน ๑ คน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการ
ในตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตําแหน่ง
ไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๒ คน
ในกรณี ไ ม่ อ าจเลื อ กผู ้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า คณะในศาลฎี ก าตาม (๑)
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล จากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่�ำกว่า
ผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็ได้
การนับระยะเวลาตาม (๑) – (๕) ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือ
วันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของบุคคล
ตามข้างต้นลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า ๒ ปี มิได้
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แผนภาพที่ ๑: กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภา*
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ**
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วุฒิสภามีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือสรรหา
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารง
ตํ า แหน่ ง ไม่ ต�่ ำกว่ า ผู ้ พิ พ ากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จ�ำนวน ๓ คน

ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการใน
ศาลปกครองสู ง สุ ด คั ด เลื อ ก
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต�่ ำ กว่ า
ตุ ล าการศาลปกครองสู ง สุ ด
มาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี จ�ำนวน
๒ คน

คณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ*** ท�ำหน้าที่
สรรหาผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขา
นิ ติ ศ าสตร์ จ� ำ นวน ๑ คน
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขารั ฐ ศาสตร์
หรื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
จ�ำนวน ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากผู ้ รั บ หรื อ เคยรั บ ราชการ
ในตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรือตาํ แหน่งไม่ตำ�่ กว่ารองอัยการ
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
จํานวน ๒ คน

* ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
** ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
*** คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๔) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๕) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
		 มาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน เป็นกรรมการ

		 ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และมีหน้าที่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
		 ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไป และให้สำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
		 สรรหา
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หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ และหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ อาจแบ่ง
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และกฎหมาย
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการ
ตราพระราชก�ำหนด
(๓) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ
(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๕) การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมัน่ คงแห่งรัฐ
(๖) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
(๘) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๒๑๐ วรรคสอง ยังบัญญัติให้การพิจารณาวินิจฉัยคดี
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ของศาลต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริย์ โดยมีอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง ตลอดจน
การยืน่ คําร้องและเงือ่ นไขการยืน่ คาํ ร้อง การพิจารณาวินจิ ฉัย การทําคําวินจิ ฉัย
และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๘ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และกฎหมาย
		 ๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ
มาตรา ๑๔๘)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐
บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ คือ
		 (๑) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		 (๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา
		 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
		 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
		 (๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
		 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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		 (๗) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น
แผ่นดิน
		 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
		 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
อาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
		 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		 ในการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ได้บญ
ั ญัติ
ให้กระท�ำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และได้บัญญัติให้ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ข้างต้น ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความเห็น ซึง่ หากศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มขี อ้ ทักท้วงภายใน
๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ก็ให้รัฐสภาด�ำเนินการต่อไป แต่หาก
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบดังกล่าวมีข้อความใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอความเห็นนั้นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว และเมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภา
ด�ำเนินการต่อไป
		 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๘ บัญญัตวิ า่ ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
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รั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงลง
พระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องทั้ ง สองสภาเสนอความเห็ น ต่ อ ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี หรือนายกรัฐมนตรี เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ก็ให้ส่ง
ความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/
นายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือ
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
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๑.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘)
		 ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายก
รัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบและก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
อีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า
		 (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภารวมกัน มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธาน
รัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า
		 (๒) นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ
แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
		 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป
		 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตินั้นยังคงสามารถ
ประกาศใช้บังคับได้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัติ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/
นายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภา
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือ
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า

		 ๑.๓ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
		 รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภาที่
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เสนอความเห็นต่อประธาน
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สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุม
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทัง้ สองสภารวมกันมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ของทั้งสองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่า ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

		 ๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภา
มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
		 รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัตวิ า่ ต้องเริม่ ต้น
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ
แล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขัน้ ตอนการพิจารณาของวุฒสิ ภา หากวุฒสิ ภาไม่เห็นชอบ
ด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้ยบั ยัง้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ น
และส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวคืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือหากวุฒสิ ภา
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินั้น แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการ
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แก้ไขและต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใด
สภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีนี้ก็ถือว่า
มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนเช่นกัน และระหว่างที่มีการยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ขึน้ พิจารณาได้กต็ อ่ เมือ่ พ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ
พ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้
		 กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่
เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธกี าร: สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอ
หรือส่งให้พิจารณานั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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		 ๑.๕ การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพือ่ ให้ตนมีสว่ นโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔)
		 รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตมิ าตรการเพือ่ ตรวจสอบกระบวนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
		 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำดังกล่าว
เป็นอันสิ้นผล และถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภา ให้ผกู้ ระท�ำการนัน้ สิน้ สุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตัง้ ของผูน้ นั้ นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย แต่ถา้ ผูก้ ระท�ำการ
ดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้กระท�ำการ หรือรูว้ า่ มีการ
กระท�ำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของรัฐมนตรีทพี่ น้ จากต�ำแหน่งนัน้ นับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย และให้ผู้กระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้
เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
		 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท�ำโครงการ หรืออนุมัติโครงการ
หรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูว้ า่ มีการด�ำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็น
หนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากความรับผิด
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		 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่า
มีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ พิจารณาวินิจฉัยให้
ผู้กระท�ำความผิดสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผูน้ นั้ กรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
ให้ผู้กระท�ำความผิดนั้นพ้นจากต�ำแหน่งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กรณีที่ผู้นั้นเป็นคณะรัฐมนตรี และให้ผู้กระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงิน
นั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ สมาชิกวุฒิสภา/ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา เห็นว่า สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญ และเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
				
๒. ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมือ่ สอบสวนแล้ว
เห็นว่ามีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
				
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
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		 ๑.๖ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้
บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
		 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้
จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และไม่วา่ คดีนนั้ จะอยูร่ ะหว่างการพิจารณาในศาลใด
ก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์หรือจ�ำเลย) หรือคู่กรณี (ผู้ฟ้องคดี
หรือผูถ้ กู ฟ้องคดี) ในคดีนนั้ โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีนนั้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลส่งความเห็นหรือ
ค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าวผ่านทางส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงาน
ศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งกรณีนี้ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถ
พิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
		 นอกจากนี้ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง
แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถอื ว่า
ผู้ซึ่งเคยถูกค�ำพิพากษาว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำความผิด
ดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
		 ส�ำหรับบทบัญญัติที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
หมายถึ ง กฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้ นโดยองค์ ก รที่ ใช้ อ� ำ นาจ
นิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น
พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ศาลจะใช้บังคับกับคดีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ศาลยุติธรรม/ ศาลปกครอง/ ศาลทหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน และไม่ว่าคดีนั้น
จะอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลใดก็ตาม
			
๒. ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความหรือคู่กรณีในคดีนั้นโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือ
ค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลเช่นว่านั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
			
๓. ศาลทีส่ ง่ ความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณา
คดีตอ่ ไปได้ แต่ตอ้ งให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

		 ๑.๗ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๑ (๑))
		 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ เ สนอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๑ (๑) ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี การเสนอเรื่อง
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีที่
ผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ วิธกี ารในการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่ง
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ตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
รัฐสภาแล้ว เป็นต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลก่อน
๒. ผู้ต รวจการแผ่น ดิน เห็น ว่ า บทบั ญญั ติ แห่ ง กฎหมายใด
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

๒. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการ
ตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
การตราพระราชก� ำ หนดให้ ใ ช้ บั ง คั บ ดั ง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ นั้ น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องเป็นการตราขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชก�ำหนดให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ คณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมือ่ พระราชก�ำหนดมีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้คณะรัฐมนตรี
จะต้องเสนอพระราชก�ำหนดนั้นต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชก�ำหนดนัน้ ต่อไป และในระหว่างทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภายังไม่ได้
อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภามีสทิ ธิ
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เข้าชือ่ เสนอความเห็นต่อประธานสภาแห่งทีต่ นเป็นสมาชิกว่า พระราชก�ำหนดนัน้
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขว่าเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบตั สิ าธารณะ และให้ประธานสภานัน้ ส่งความเห็น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำ� วินจิ ฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง
และให้แจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา ในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาแห่งที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ
๒. ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นนั้น ส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นนัน้ และให้รอ
การพิจารณาพระราชก�ำหนดไว้กอ่ นจนกว่าจะได้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และค�ำวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
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๓. การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))
นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าที่
และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กร
อิสระด้วย ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒
ได้บัญญัติให้มี “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดุลพินิจ และ
เป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนูญและกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
และกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
ยื่นหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นปัญหา
โต้แย้งระหว่างหน่วยงาน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพือ่ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/
คณะรัฐมนตรี/ ประธานองค์กรอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ใช่
เป็นลักษณะของค�ำปรึกษาหรือข้อหารือ
๒. กรณีเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนั้น
เป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๓. กรณีทเี่ ป็นปัญหาโต้แย้งเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจระหว่าง
หน่วยงาน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

๔. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
		 ๔.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย กรณี ที่ ป ระชาชนหรื อ ชุ ม ชนฟ้ อ ง
หน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชน และยังให้สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัด
ให้รัฐด�ำเนินการ รวมทั้งมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้
ประชาชนหรือชุมชนได้รบั ประโยชน์นนั้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ระชาชน
หรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ โดยบัญญัติให้
บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ และได้รบั ความเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ิ
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หน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร
มี สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
		 (๑) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้รอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการและหน่วยงานของรัฐปฏิเสธที่จะด�ำเนินการ หรือไม่ด�ำเนินการ
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องและ
ได้โต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ดำ� เนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนัน้
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
		 (๒) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามหน้ า ที่ ข องรั ฐ ตาม
รัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งการด�ำเนินการหรือ
ไม่ด�ำเนินการ ในกรณีนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้บุคคลหรือ
ชุมชนทราบ แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
		 (๓) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสั่งการตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใด ให้แจ้ง
ให้บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ ถ้าบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าข้อสั่งการของ
คณะรัฐมนตรียงั มิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ อาจยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
**********************
ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง: บุคคลหรือชุมชนซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่
ของรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าว ได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธที่จะด�ำเนินการ หรือไม่ด�ำเนินการ
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอหรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถกู ต้อง และได้โต้แย้ง
การด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
๒. บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนดั ง กล่ า วได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ผู ้ ต รวจการ
แผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามหน้าทีข่ องรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ
๓. กรณีนหี้ ากผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ล้ว ก็ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งให้บคุ คลหรือชุมชนดังกล่าว
ทราบ แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๔. คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสั่งการตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใด ให้แจ้งให้บุคคล
หรือชุมชนดังกล่าวทราบ
๕. ถ้ า บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนดั ง กล่ า วเห็ น ว่ า ข้ อ สั่ ง การของ
คณะรัฐมนตรียงั ไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ อาจยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะรัฐมนตรี
๖. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
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แผนภาพที่ ๒: การใช้สิทธิของประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
แผนภาพที่ ๒: การใช้สิทธิของประชาชนหรือบุคคลฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ตามรัตามรั
ฐธรรมนู
ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕
ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หน้าที่ของรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่
วันได้รับคาร้อง

ยื่นคาร้อง
ภายใน ๓๐
วัน นับแต่
วันที่ได้รับ
แจ้ง

ไม่เห็นด้วย
กับการ
สั่งการ

หน่วยงานของ
รัฐมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่
ถูกต้อง

แจ้งผู้ร้องและหน่วยงาน
ของรัฐทราบ

หน่วยงานของรัฐ

คณะรัฐมนตรี

ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

สั่งการและ
แจ้งให้บุคคล/
ชุมชนทราบ

ยื่นคาร้องภายใน
๓๐ วัน นั บแต่
วั น ที่ มี ห นั งสื อ
โต้แย้ง

๔

๕

มีหนังสือ
โต้แย้ง
ภายใน ๓๐
วัน นับแต่
วันที่ทราบ/
ได้รับแจ้ง/
ถือว่าได้รับ

ร้องขอ

ปฏิเสธไม่ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการภายใน ๙๐ วัน
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ถูกต้อง

๑
๓
๒
บุคคล/ชุมชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
เสียหาย

ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของรัฐ

ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ถูกต้องครบถ้วน

ปฏิบัติหน้าทีล่ ่าช้าเกินสมควร

มีหน้าที่ตามหมวด ๕

รัฐ
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		 ๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
ให้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ต้องเป็นการกระท�ำ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงานซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึง่
อย่างใดดังต่อไปนี้
		 (๑) การกระท�ำของรัฐบาล
		 (๒) รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก� ำ หนด
กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
		 (๓) กฎหมายบัญญัตขิ นั้ ตอนและวิธกี ารไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
		 (๔) เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือ
เรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
		 (๕) การกระท�ำของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาเกีย่ วกับหน้าที่
และอ�ำนาจระหว่างศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
		 (๖) การกระท�ำที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการทหาร รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
		 ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง
และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ โดยจะต้อง
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ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการ
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ ยังคง
มี อ ยู ่ ก็ ใ ห้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งได้ ต ราบที่ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพนั้ น ยั ง คงมี อ ยู ่
โดยค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตน
โดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด และละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน
อย่างไร และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับค�ำร้องดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณายื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำร้องจากผู้ร้อง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่
วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว โดยผู้ร้องจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ
เมือ่ พ้นก�ำหนดเวลา ๖๐ วัน ทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ ยังบัญญัติให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ ถ้าผูน้ นั้ เห็นว่า การละเมิดนัน้ เป็นผลจาก
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ให้ยนื่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการ
แผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วย
ความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับค�ำร้องจากผู้ร้อง และให้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้อง หรือไม่ยื่นค�ำร้องภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้/
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
โดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
๒. ค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใดและละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ของตนอย่างไร
๓. บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔. ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณายืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยความเห็นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง และแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
๕. กรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่ยนื่ ค�ำร้อง (ยุตเิ รือ่ ง) หรือไม่ยนื่
ค�ำร้องภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทัง้ นี้ กรณีตามมาตรา ๔๖ ต้องยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือวันทีพ่ น้ ก�ำหนด
เวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๕. การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมัน่ คงแห่งรัฐ
		 ๕.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็นการ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
		 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย ว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริยท์ รงเป็นประมุขมิได้ และหากผูใ้ ดทราบว่ามีการ
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กระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีคำ� สัง่
ไม่รบั ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอ หรือไม่ดำ� เนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็นการล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: อัยการสูงสุด/ ผู้ทราบการกระท�ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. ผู้ใดทราบว่ามีการกระท�ำอันเป็นการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขดังกล่าว มีสทิ ธิทจี่ ะยืน่ ค�ำร้อง
ต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
๒. หากอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ
หรือไม่ด�ำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญา
ต่อผู้กระท�ำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

		
๕.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๙))
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕
ได้บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐจะกระท�ำมิได้ นอกจากนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหมวด ๑ บททัว่ ไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
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ต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่
หรืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�ำนาจได้ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตาม
กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญยังได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
		 อย่างไรก็ดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อ
ประธานแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก หรื อ ประธานรั ฐ สภา แล้ ว แต่ ก รณี
ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขหรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลกั ษณะ
ที่ เ ป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หมวด ๑ บททั่ ว ไป หมวด ๒ พระมหากษั ต ริ ย ์
หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือ
องค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั
เรื่ อ งดั ง กล่ า วส่ ง ความเห็ น ไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย และให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
โดยในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
๒. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิก
ของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ อง
แต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย		
๓. ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
จะน� ำ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
๔. ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

๖. การวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้
หนังสือสัญญาใดที่ประเทศไทยท�ำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่าง
ประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือสัญญาดังกล่าว ได้แก่
		 (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
		 (๒) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี บ ทเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขต
ซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
		 (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา
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		 (๔) หนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง อันได้แก่ หนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทงั้ หมดหรือบางส่วน
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยหนังสือสัญญาใด
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: คณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. หนังสือสัญญาบางประเภทที่ประเทศไทยท�ำกับประเทศ
อื่นหรือองค์การระหว่างประเทศที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา
๒. ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
๓. ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอจากคณะรัฐมนตรี

๗. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
		 ๗.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒
ได้ บั ญ ญั ติ เ หตุ แ ห่ ง การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
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		 (๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
		 (๒) ขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
		 (๓) มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
		 (๔) การกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔
หรือมาตรา ๑๘๕)
		 (๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
		 (๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
ตามมติของพรรคการเมืองนั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มของคณะกรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งและสมาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น ๓๐ วัน
ดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑ (๙))
		 (๗) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีทขี่ าดจาก
การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจ
เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีค�ำสั่ง
ยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจาก
วันที่ครบก�ำหนด ๖๐ วันนั้น (มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
		 (๘) ขาดประชุ ม เกิ น จ� ำ นวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจ� ำ นวนวั น ประชุ ม ใน
สมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
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		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒
ได้บัญญัติเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
		 (๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
		 (๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของการเป็ น สมาชิ ก
วุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
		 (๓) ขาดประชุ ม เกิ น จ� ำ นวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจ� ำ นวนวั น ประชุ ม ใน
สมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))
		 (๔) กระท� ำ การอั น เป็ น การฝั ก ใฝ่ ห รื อ ยอมตนอยู ่ ใ ต้ อ าณั ติ ข อง
พรรคการเมืองใดๆ (มาตรา ๑๑๓) หรือกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
		 ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ� ำ นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข อง
แต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง แห่ ง สภานั้ น สิ้ น สุ ด ลงด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้กรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว ให้ส่งเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ย
กว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือ มาตรา ๑๑๑
(๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
๒. คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจมีความเห็นว่า สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ
โดยสามารถให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย

๗.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐
ได้บัญญัติเหตุที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
		 (๑) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
		 (๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
รัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
		 (๓) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖)
หรือกระท�ำการต้องห้ามในการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือไม่คงไว้ซึ่งความ
เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ต่อไปตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
		 (๔) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากด�ำรง
ต�ำแหน่งรวมกันแล้วเกิน ๘ ปี (มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่)
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		 ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็น
รัฐมนตรีของรัฐมนตรีผนู้ นั้ สิน้ สุดลงหรือไม่ นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญยังบัญญัตใิ ห้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี
ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ได้ด้วย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ย
กว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
สิน้ สุดลงด้วยเหตุตามมาตรา ๑๗๐ (๒) (๔) (๕) หรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีความเห็นว่า ความเป็น
รัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญสามารถให้ส่งเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย

๘. การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีอนื่ ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๘.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้องคัดค้านมติ ค�ำสั่ง และ
ประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และการยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
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		 (๑) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งคั ด ค้ า นมติ ข องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง
และวรรคสี่
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผู้ยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้
พรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่า ค�ำขอจดทะเบียน
จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วย
เหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และ
เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรายงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ
พิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�ำขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน
๗ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
		 ภายหลังจากทีร่ บั ทราบมติไม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว
ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาและมีมติไม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมือง เนือ่ งจากผูย้ นื่
ขอจดทะเบียนพรรคการเมืองไม่ด�ำเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามความเห็นของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดงั กล่าวให้ผยู้ นื่
ค�ำขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
๒. ภายหลั ง จากที่ รั บ ทราบมติ ไ ม่ รั บ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองแล้ว ผูย้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมือง มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้าน
มติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

		 (๒) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม และ
วรรคสี่
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บัญญัติให้ข้อบังคับพรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่
กฎหมายก�ำหนดแล้ว จะต้องมีลกั ษณะทีไ่ ม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ไม่กอ่ ให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และไม่ครอบง�ำหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
		 อย่างไรก็ดี หากปรากฏภายหลังว่า ข้อบังคับของพรรคการเมืองทีไ่ ด้
ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่มีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือ
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มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น
และให้ แ จ้ ง มติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ ในการนี้ คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง และเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
		 ภายหลังจากที่รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนั้น
มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: หัวหน้าพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองเนื่องจากไม่มี
รายการหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และให้แจ้งมติของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติ
๒. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด�ำเนินการแก้ไข
ข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อ
พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน
ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
๓. หัวหน้าพรรคการเมืองนั้น มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติให้
เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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		 (๓) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทีใ่ ห้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒
วรรคห้า
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมื อ งมี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลไม่ ใ ห้ ส มาชิ ก กระท� ำ การ
อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทัง้ ระเบียบ ประกาศ และ
ค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ และเมือ่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุม
และก�ำกับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองกระท�ำการ
ในลักษณะที่อาจท�ำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
ซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
		 หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเมือ่ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ได้รบั แจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมืองกระท�ำ
การอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีมติหรือสั่งการให้สมาชิกผู้นั้นยุติการกระท�ำโดยพลัน และก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ มิให้เกิดการกระท�ำดังกล่าวอีกแล้วแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีม่ มี ติ อย่างไรก็ดี หากความปรากฏ
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้
มีมติหรือสัง่ การให้สมาชิกยุตกิ ารกระท�ำทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
พิจารณามีค�ำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากต�ำแหน่ง
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ทัง้ คณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งเพราะ
เหตุดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปีนับแต่
วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
		 ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่งโดยค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
พ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทราบเอง หรือได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของ
พรรคการเมืองกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด แต่ความปรากฏต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือ
สั่งการให้สมาชิกยุติการกระท�ำดังกล่าว
๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีค�ำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจาก
ต�ำแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
เพราะเหตุดงั กล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปีนบั แต่วนั ที่
พ้นจากต�ำแหน่ง
๓. กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
โดยค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิย่ืนค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
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		 (๔) การวินจิ ฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไว้หลาย
ประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือมีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่มีการประชุมใหญ่
หรือไม่มกี ารด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึง่ ปีโดยไม่มี
เหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น
ซึ่งเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพด้วยเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีทเ่ี ป็นเหตุให้พรรคการเมือง
สิ้นสภาพ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และให้
พรรคการเมืองนัน้ สิน้ สภาพตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้
ให้ถอื ว่าการสิน้ สภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมือง
		 อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ประกาศสิ้ นสภาพ
ไม่เห็นด้วยกับการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณากรณีพรรคการเมืองกระท�ำการตามเหตุแห่งการสิ้นสภาพของ
พรรคการเมือง และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า
มีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ และคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมือง
๒. หากหัวหน้าพรรคการเมืองทีถ่ กู ประกาศสิน้ สภาพไม่เห็นด้วย
กับการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

		 (๕) การวินจิ ฉัยขอให้ยบุ พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ ได้ บั ญ ญั ติ เ หตุ แ ห่ ง การยุ บ พรรคการเมื อ งในกรณี ที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ พรรคการเมืองใดกระท�ำ
การอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือกระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันอาจ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หรือ
มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ สามารถยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้
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และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่าพรรคการเมือง
ได้กระท�ำการตามเหตุดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ ก�ำหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมื อ งว่ า พรรคการเมื อ งใดกระท� ำ การอั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การยุ บ
พรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่นค�ำร้องเอง
หรื อ จะมอบหมายให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเป็ น ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งและ
ด� ำ เนิ น คดี แ ทนก็ ไ ด้ และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น คดี นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้
อัยการสูงสุดช่วยเหลือด�ำเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ 			
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง
**********************
ผู้มสี ิทธิยนื่ ค�ำร้อง: คณะกรรมการการเลือกตัง้ / นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นเหตุจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด หรือเมือ่ ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการ
อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
๒. คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ นายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวน
แล้วมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองได้กระท�ำการตามเหตุดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น
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		 (๖) การวินิจฉัยกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการด�ำเนิ นการในเรื่ อ งที่ บัญ ญั ติ ไ ว้ ใน
บทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
		 บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้ง
หรื อเป็ น พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด�ำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ บั ง คั บ
เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
อยู ่ ก ่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อ
ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตาม
ที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองทีส่ ำ� นักงานจัดให้มขี นึ้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
		 นอกจากนี้ มาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้พรรคการเมืองต้องด�ำเนินการ
ในเรื่องและภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เช่น การแจ้งเปลี่ยนแปลงสมาชิก
ที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ หรือด�ำเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคน หรือจัดให้
มีทนุ ประเดิมจ�ำนวนหนึง่ ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
หรือจัดให้มกี ารประชุมใหญ่เพือ่ แก้ไขข้อบังคับและจัดท�ำค�ำประกาศอุดมการณ์
ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถกู ต้อง และ
เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับของพรรคการเมือง
ที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
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		 การวินิจฉัยเรื่องใดๆ ดังกล่าวที่ มีผ ลกระทบต่ อพรรคการเมื อง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติ
ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่
พรรคการเมื อ งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ให้พรรคการเมืองยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
**********************
ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง: พรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้วนิ จิ ฉัยในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อพรรคการเมืองเกีย่ วกับการด�ำเนินการในเรือ่ งใดๆ หรือต้องด�ำเนินการตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด
๒. พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
๓. พรรคการเมืองยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

		 ๘.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙
ได้บัญญัติให้ในกรณีที่การด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการ
ด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
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แจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒสิ ภาทราบ และให้วฒ
ุ สิ ภาด�ำเนินการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ
		 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือ
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ให้วฒ
ุ สิ ภามีมติเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยโดยเร็ว ซึง่ หาก
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติดำ� เนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจโดยเร็ว ทัง้ นี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้รับฟังตามที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: วุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ๑. การด�ำเนิน การของหน่ ว ยงานของรั ฐไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการ
ด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง
๒. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๓. วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือ
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว
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		 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่
และอ�ำนาจที่นอกเหนือจากการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี
โดยเป็นหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอแนะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) ก�ำหนดให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึง่ ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐสภา
จะต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ทีผ่ า่ นความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภา
มีอ�ำนาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ตามความเห็นและข้อสังเกตของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
		 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ยังบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอื่นในการก�ำหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใน
องค์กรอิสระ รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทั้งนี้ จะต้องด�ำเนินการให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีป่ ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
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ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๗
มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๗๖ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔ ยังบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุม
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนหนึ่งคน ท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
สรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.) ด้วย
		 ๒. หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓
บัญญัตใิ ห้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการ
ทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอืน่
โดยให้ มี หั ว หน้ า หน่ ว ยงานคนหนึ่ ง เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ ประธาน
ของแต่ละศาล ในกรณีนี้ พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี เ ลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึง่ รับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐ (๑) บัญญัตใิ ห้การบรรจุและแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และรองเลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ และมาตรา ๑๖ บัญญัติให้ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒
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ค�ำวินิจฉัยและผลของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย และผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
๑. องค์ ค ณะของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการนั่ ง พิ จ ารณาและ
ในการท�ำค�ำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า ๗ คน (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง)
๒. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมี
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก�ำหนดข้อยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่น (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง) ยกเว้นกรณีการวินจิ ฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
๓. รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตน พร้อมแถลงด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมแล้วให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ความเห็น
ส่วนตนให้ทำ� โดยสังเขปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยการท�ำวินจิ ฉัย
ดังกล่าว องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ตามมติของศาลก็ได้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัย (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕)
๔. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคสี่)
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๕. ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่กระทบต่อ
ค�ำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูก
ศาลพิพากษาว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความผิดดังกล่าว หรือ
ถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้อง
ค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
๖. สาระส� ำ คั ญ ของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยข้ออ้างและค�ำขอในค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย
ข้อโต้แย้งในค�ำชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในแต่ละประเด็น และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งค�ำวินิจฉัย นอกจากนี้ค�ำวินิจฉัย
ของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจ�ำเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมาย
ให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับ
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยวิ ธีพิ จารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓)
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐
วรรคสอง บัญญัติว่า “การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้องการพิจารณา
วินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจาก
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศ
ใช้บังคับแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๑)
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กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ วรรคแรก บัญญัตใิ ห้ การพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีอ�ำนาจค้นหาความจริง
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และในการวินิจฉัยปัญหา
ข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทกุ ประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลือ่ นไปจากขัน้ ตอน วิธกี าร หรือกรอบเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ถ้าศาล
ได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นในการน�ำสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาล
รับฟังได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีถ่ กู ต้องตรงตามความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในคดีนนั้
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังก�ำหนดให้ในการพิจารณาของศาลจะต้อง
เป็นไปโดยความรวดเร็วตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�ำหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และในการปฏิบตั หิ น้าที่ ศาลมีอำ� นาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ ตลอดจนขอให้
ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน
ด�ำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้ ส�ำหรับกระบวนการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
๑. การพิจารณารับค�ำร้อง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ การที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยคดีสามารถกระท�ำได้ ๒ กรณี คือ
		 ๑.๑ กรณีจดั ท�ำเป็นค�ำร้อง โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ บัญญัติให้
ค�ำร้องที่จะยื่นต่อศาลต้องท�ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค�ำสุภาพ มีรายการครบถ้วน
ตามแบบที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
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(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง (๒) เรื่องหรือการกระท�ำทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้อง
ขอให้ศาลมีคำ� วินจิ ฉัยพร้อมทัง้ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (๓) มาตรา
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุในค�ำร้อง (๔) ค�ำขอทีร่ ะบุความ
ประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
		 การยื่นค�ำร้องดังกล่าว ให้คู่กรณีจัดท�ำส�ำเนายื่นต่อศาลตามจ�ำนวน
ทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ค�ำร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชดั เจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญให้คำ� แนะน�ำแก่
ผู้ร้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค�ำร้องนั้นให้ถูกต้อง ในการด�ำเนินกระบวน
พิจารณา ผูร้ อ้ งจะด�ำเนินการทัง้ ปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้ทนายความ
หรือบุคคลอื่นยื่นค�ำร้องหรือด�ำเนินคดีแทนผู้ร้องได้ โดยผู้รับมอบฉันทะ
ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความรู้ความสามารถที่อาจด�ำเนินการแทน
ผู้รับมอบฉันทะได้
		 เมือ่ มีผยู้ นื่ ค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙
บัญญัติให้การพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ศาลจะแต่งตั้ง
ตุลาการไม่น้อยกว่า ๓ คนเป็นผู้พิจารณาก็ได้ และเมื่อมีผู้ย่ืนค�ำร้องขอให้
ศาลพิจารณาวินิจฉัย ให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้คณะตุลาการ
ดังกล่าวภายใน ๒ วันนับแต่วันที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้องตาม
ข้อก�ำหนดของศาล และให้คณะตุลาการดังกล่าวมีอ�ำนาจตรวจและมีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นค�ำสั่งของศาล
		 ในกรณีที่คณะตุลาการมีความเห็นไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา ให้เสนอ
ศาลพิจารณาภายใน ๕ วัน และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้องด้วยให้จดั ท�ำ
เป็นค�ำสั่งของศาล หากศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะตุลาการ
ให้ด�ำเนินการตามความเห็นของศาล ค�ำสั่งของคณะตุลาการที่สั่งรับหรือไม่รับ
ค�ำร้องให้ถอื เสียงข้างมาก ในกรณีทไี่ ม่มกี ารแต่งตัง้ คณะตุลาการ ให้ศาลพิจารณา
และมีค�ำสั่งว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้อง
		 ๑.๒ กรณีจัดท�ำเป็นหนังสือราชการ โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑
วรรคสอง บัญญัตใิ ห้การขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีดงั ต่อไปนี้ จะต้องท�ำเป็น
หนังสือ
			 (๑) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ หรือนายกรัฐมนตรี ขอให้ศาล
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
			 (๒) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาล
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยการด�ำเนินการดังกล่าว
ให้ศาลนัน้ ส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งของคูค่ วาม (หรือคูก่ รณี) พร้อมด้วยเหตุผล
ไปยังส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ
แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
			 (๓) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา ขอให้ศาล
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนด
		 (๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
			 (๕) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาขอให้ศาล
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
			 (๖) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดี
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
			 (๗) คณะรั ฐ มนตรี ข อให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ
หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
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			 (๘) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
			 (๙) การขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี อื่ น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของศาล ซึ่งข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ท�ำเป็นหนังสือ
			 ทั้ ง นี้ หนั ง สื อ ที่ จ ะขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ข ้ า งต้ น
ตามมาตรา ๔๓ ก�ำหนดให้ท�ำเป็นหนังสือราชการ โดยอย่างน้อยต้องระบุ
รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ความประสงค์ที่จะให้ศาลด�ำเนินการ
และมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีผู้ยื่นหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นไปตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง ข้างต้น ให้ศาลรับไว้พิจารณาและด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐
๒. การแจ้งผู้ร้องและส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว
ให้ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้อง
ภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส�ำเนาค�ำร้อง ให้ยื่นค�ำชี้แจง
แก้ขอ้ กล่าวหาภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลา
ที่ศาลก�ำหนด และให้น�ำความในมาตรา ๔๒ เกี่ยวกับรายละเอียดของค�ำร้อง
มาใช้บังคับ กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง ให้ถอื ว่าผูถ้ กู ร้องไม่ตดิ ใจทีจ่ ะยืน่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา
และให้ศาลด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
๓. องค์คณะและการพิจารณาคดี
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ได้นิยามความหมายของค�ำว่า
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“การพิจารณาคดี” คือ “การด�ำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ รวมถึงการไต่สวน
การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา” ในขณะที่
ค�ำว่า“กระบวนพิจารณา” หมายความว่า “การกระท�ำใดๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับคดีซง่ึ กระท�ำโดยคูก่ รณี หรือโดยศาล หรือตามค�ำสัง่ ศาล
ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระท�ำต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือศาลกระท�ำต่อคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ หรือทุกฝ่าย รวมถึงการส่งค�ำร้องและเอกสาร
อืน่ ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น” และค�ำว่า
“การนั่งพิจารณา” หมายความว่า การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
โดยคู่กรณีมีสิทธิมาอยู่ต่อหน้าศาล นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พศ. ๒๕๖๑ ยังได้ก�ำหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลไว้ดังนี้
		 ๓.๑ การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
		 พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติให้การนั่งพิจารณาของศาล
ให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ศาลเห็นเป็นการสมควรเพือ่ รักษาความเรียบร้อย
ในบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอ�ำนาจ
ก�ำหนดบุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีได้ และเมื่อศาลประกาศก�ำหนดวันนัด
ไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัด
ส่วนก�ำหนดวันนัดไต่ส่วนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก�ำหนด และให้
ปิดประกาศก�ำหนดนัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�ำการศาลด้วย
		 ๓.๒ การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน
		 พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ บัญญัติให้คู่กรณีจะ
อ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้ และมีสิทธิขอตรวจ
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พยานหลักฐานและขอส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่
ในเวลาท�ำการได้ และเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรม ศาลอาจก�ำหนดให้มกี ารตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้
คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
อย่างไรก็ดีในการอ้างพยานหลักฐานนั้น ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
และวิธีการที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจยื่นบัญชีระบุพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมได้ แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก�ำหนดว่าจะมีค�ำวินิจฉัย
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ ยังบัญญัติให้ในการไต่สวน
พยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้ศาล
มีอำ� นาจสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานเบิกความในข้อนัน้ โดยวิธแี ถลง
ด้วยตนเองหรือตอบค�ำถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม และเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็น
และข้อเท็จจริงที่ศาลก�ำหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน
การถามพยานของศาลใช้คำ� ถามน�ำก็ได้ หลังจากคูก่ รณีถามพยานแล้ว ห้ามมิให้
คู่กรณีฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
		 ๓.๓ การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการศาล
		 นอกเหนือจากการไต่สวนพยานหลักฐานภายในศาลแล้ว พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ศาลอาจอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการ
ศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ โดยอาจใช้ระบบการ
ประชุมทางจอภาพตามข้อก�ำหนดของศาลได้ และให้ถือว่ากระท�ำในห้อง
พิจารณาของศาล โดยให้ฝา่ ยทีร่ อ้ งขอเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ จัดให้มรี ะบบดังกล่าว
และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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		 ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้น
ร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจก�ำหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
ทีต่ อ้ งมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก�ำหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอ
ก�ำหนด โดยให้สง่ ต้นฉบับบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาล และส�ำเนาแก่คกู่ รณีฝา่ ยอืน่ ทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน อย่างไรก็ดหี ากคูก่ รณีทตี่ ดิ ใจคัดค้านข้อเท็จจริง
ในบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าวในประเด็นใด
ให้ท�ำค�ำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า ๓ วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
		 ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้า แล้วตอบข้อซักถามเพิม่ เติมของศาลและคูก่ รณีฝา่ ยอืน่
ตามประเด็นทีเ่ สนอต่อศาล และศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล หรือมาศาล
แต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธทีจ่ ะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยาน
หลักฐานในคดี เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นหรือสมควรเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยาน
บุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้ พยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้านั้นมิได้ และเมื่อพยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถอื ว่าบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยค�ำของพยาน ทั้งนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔
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		 ในระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดี
รวมไว้ในส�ำนวน และจัดให้คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หากคูก่ รณีหรือพยานลงลายมือชือ่ ไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชือ่ ให้ศาลท�ำรายงาน
จดแจ้งเหตุทไี่ ม่มลี ายมือชือ่ เช่นนัน้ แทนการลงลายมือชือ่ และให้ศาลบันทึกการ
ให้ถอ้ ยค�ำของพยานในการไต่สวนรวมไว้ในส�ำนวนด้วย โดยใช้อปุ กรณ์บนั ทึกเสียง
หรื อ อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๖
๓.๔ การให้โอกาสคู่กรณีร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือ
ปิดคดี
		 คู ่ ก รณี ฝ ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดหรื อ ทั้ ง สองฝ่ า ยมี สิ ท ธิ ร ้ อ งขอให้ มี ก าร
แถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลา
ที่ศาลก�ำหนด การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท�ำเป็นหนังสือ
เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท�ำด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะ
เวลาในการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับค�ำเบิกความของตน
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี มีสิทธิ
ขอตรวจดู ขอคัดส�ำเนา และขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ในส�ำนวนได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะก�ำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ ทั้งนี้
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘
๔. การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ บัญญัติให้ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนต้องท�ำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ แถลงด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุม
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และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่
ของตุลาการทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมนัง่ พิจารณาและร่วมท�ำค�ำวินจิ ฉัย เว้นแต่มเี หตุ
ถูกคัดค้านหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ความเห็น
ส่วนตนของตุลาการ ให้ท�ำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตาม
ข้อก�ำหนดของศาล
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๒ ยังบัญญัติให้องค์คณะของศาล
ในการนั่ ง พิ จ ารณาและในการท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ต้ อ งประกอบด้ ว ยตุ ล าการ
ไม่น้อยกว่า ๗ คน และตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีใด
ย่อมไม่มอี ำ� นาจในการท�ำค�ำวินจิ ฉัยนัน้ หากมีปญ
ั หาว่าตุลาการคนใดร่วมในการ
พิจารณาในเนือ้ หาคดีนั้นหรือไม่ ให้ศาลเป็นผู้วนิ ิจฉัยก่อนทีจ่ ะด�ำเนินกระบวน
พิจารณาต่อไป เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึง
๗ คน
ในการท�ำค�ำวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ วรรคสาม บัญญัติให้
องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัยตามมติ
ของศาลก็ได้ และค�ำวินิจฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัย
ในส่วนของผลของค�ำวินิจฉัย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้
ค�ำวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน และในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยที่มีคู่กรณี
ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้ว
ไม่มา ก็ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว หรือ
ในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องให้ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาล
แก่ผรู้ อ้ งหรือผูม้ หี นังสือขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย และให้ถอื ว่าวันทีศ่ าลลงมติ
ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
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ในกรณีทศ่ี าลมีคำ� วินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒) การพิจารณาวินจิ ฉัย
กรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการ
กระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓) หรือการ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑)) ให้ส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ท� ำ ประกาศผลแห่ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลส่ ง ไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ส่วนการแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค�ำวินิจฉัยและ
การอ่านค�ำวินิจฉัยของศาลและการแจ้งค�ำวินิจฉัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและ
จ�ำหน่ายคดี ค�ำสั่งดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคดี
เหตุผลในการมีค�ำสั่ง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง และเมื่อจัดท�ำค�ำสั่งเสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบ
พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการศาลไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ค�ำสั่งของศาล
ดังกล่าวให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�ำสั่ง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗
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แผนภาพที่ ๓: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ร้อง
คาร้อง
(มาตรา ๗ และมาตรา ๔๑
วรรคสอง)
ศาลแต่งตั้งคณะตุลาการ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง)

กรณีไม่แต่งตั้งคณะตุลาการ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

ตรวจและมีคาสั่งภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานธุรการ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

คาสั่งรับคาร้อง

หนังสือ
(มาตรา ๔๑ วรรคสอง)

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้คณะตุลาการหรือศาลภายใน
๒ วัน นับแต่วันที่ได้รบั คาร้อง (มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

เห็นควรสั่งไม่รับคาร้อง

ศาลรับไว้พิจารณา
(มาตรา ๕๐)

ศาลพิจารณาและมีคาสัง่ ภายใน ๕ วัน
ตุลาการประจ
นับแต่วันทีาคดี
่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ของศาลได้รับคาร้อง (มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

คาสั่งไม่รับคาร้อง

คาสั่งรับ
คาร้อง

ไม่ต้องตาม
หลักเกณฑ์

ต้องตาม
หลักเกณฑ์

คาสั่ง
ไม่รับคาร้อง

ดาเนินการ
ต่อไป

ศาลพิจารณาภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากคณะตุลาการ
(มาตรา ๔๙ วรรคสาม)
เห็นพ้องด้วยกับ
ความเห็นไม่รับคาร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คาสั่งไม่
รับคาร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

จัดทาคาสั่ง และแจ้งคู่กรณีทราบ
พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ าการศาล
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(มาตรา ๔๙ วรรคสาม
ประกอบมาตรา ๗๗ วรรคสอง)

คดีมีผู้ถูกร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

ส่งสาเนาคาร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีคาสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสาเนาคาร้องภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
เพื่อให้ยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสาเนาคาร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
ในการดาเนินกระบวนพิจารณา หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย โดยไม่ทาการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้
(มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)

กรณีศาล
ทาการไต่สวน
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แผนภาพที่ ๓: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
กรณีศำล
ทำกำรไต่สวน
ศำลประกำศกำหนด
วันนัดไต่สวนครั้งแรก
(มำตรำ ๕๙
วรรคสอง)

ส่งสำเนำประกำศให้แก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน ก่อนวันนัด
(มำตรำ ๕๙ วรรคสอง)
ปิดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรศำล
(มำตรำ ๕๙ วรรคสอง)

กรณีศำลไม่ทำ
กำรไต่สวน
คู่กรณีจะอ้ำงตนเอง
บุคคล และหลักฐำนอื่น
เป็นพยำนหลักฐำนได้
(มำตรำ ๖๐ วรรคหนึ่ง)

ศำลอำจกำหนดให้มีกำรตรวจ
พยำนหลักฐำนก่อนก็ได้
แต่ต้องแจ้งคู่กรณีทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน
ก่อนวันนัดตรวจพยำนหลักฐำน
(มำตรำ ๖๑)

หำกคู่กรณีจะยื่นบัญชีระบุพยำนเพิ่มเติม
ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศำลกำหนด
ว่ำจะมีคำวินิจฉัยไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน
(มำตรำ ๖๐ วรรคสำม)
กำหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป
(มำตรำ ๕๙ วรรคสอง)
แจ้งคู่กรณีทรำบ และปิดประกำศ
(มำตรำ ๕๙ วรรคสอง)
คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศำลแจ้งให้มำฟังและ
อ่ำนคำวินิจฉัย
(มำตรำ ๗๖ วรรคห้ำ)
ศำลแจ้งคำวินิจฉัยแก่
ผู้ร้องหรือผู้มีหนังสือ
ขอให้ศำลพิจำรณำ
วินิจฉัย
(มำตรำ ๗๖ วรรคสำม)
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เห็นว่ำ
ควรไต่สวนต่อไป

ศำลออกนั่งพิจำรณำและไต่สวนพยำน
(มำตรำ ๖๒ และมำตรำ ๖๓)

เห็นว่ำมีพยำนหลักฐำนเพียงพอ
ที่จะพิจำรณำวินิจฉัยได้
จึงยุตกิ ำรไต่สวน
(มำตรำ ๕๘ วรรคหนึ่ง)

องค์คณะอำจมอบหมำย
ให้ตุลำกำรคนหนึ่งคนใดเป็น
ผูจ้ ัดทำคำวินิจฉัยตำมมติ
ของศำลก็ได้
(มำตรำ ๗๕ วรรคสำม)

ศำลประชุมปรึกษำ
เพื่อพิจำรณำวินิจฉัย
ตุลำกำรซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำควำมเห็นส่วนตน
เป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวำจำต่อที่ประชุม
(มำตรำ ๗๕ วรรคหนึ่ง)
มีมติ

คำวินิจฉัยของศำลให้มีผลในวันอ่ำน
(มำตรำ ๗๖ วรรคหนึ่ง)
คำวินิจฉัยของศำลให้มีผลใน
วันที่ศำลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรำกฏในคำวินิจฉัยเป็น
วันอ่ำน
(มำตรำ ๗๖ วรรคสำม)

ให้ที่ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกัน
ก่อนแล้วจึงลงมติ
(มำตรำ ๗๕ วรรคหนึ่ง)
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๗๓ มำตรำ
๒๑๒ มำตรำ ๒๑๓ หรือมำตรำ
๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงำนที่
รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล
จัดทำประกำศผลแห่งคำวินิจฉัย
ของศำลส่งไปประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำโดยเร็ว
(มำตรำ ๗๖ วรรคสี่)
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓
บัญญัติว่า “ให้ศาลแต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ส�ำหรับหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ คือ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ มีเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะก�ำหนดให้มีรองเลขาการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้
การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารและรองเลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ บรรจุตามมติของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นอกจากนี้พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ
มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ดังนี้
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๑. รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสัง่ และค�ำวินจิ ฉัยต่างๆ เกีย่ วกับงานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓. สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั และเผยแพร่กจิ การของศาลรัฐธรรมนูญ
๔. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
วิสัยทัศน์
“ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยมีกลไก
สนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ”
พันธกิจ
๑. รักษาความชอบธรรมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๓. รักษาความสมดุลในระบบการเมือง
๔. สร้างความเชื่อมั่นต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
๕. สร้างความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม
๖. สร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เป้าประสงค์
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่ระดับสากล
๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความ
เข้มแข็ง บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาเชือ่ มัน่ ของประชาชน
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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ค่านิยม
ค่านิยมศาลรัฐธรรมนูญ
“ยึดหลักนิตธิ รรม ค�ำ้ จุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
ค่านิยมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
RIGHT : องค์กรแห่งความถูกต้องและยุติธรรม
R: Righteousness
มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง
I: Intelligence		
มุ่งพัฒนาตนเอง
G: Good will		
มีไมตรีจิตต่อทุกคน
H: Harmony		
มีความรักความสามัคคี
T: Teamwork		
มุ่งมั่นท�ำงานเป็นทีม
แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานด้าน
งานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี) เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร) บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั การพัฒนา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพันธ์) ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน
ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ สามารถใช้สนับสนุนงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี) เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
		
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐาน
ทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า
		
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เชือ่ มโยงเข้ากับ
ระบบ e-Library ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
		
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับ
การสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร) บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รับการ
พัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
		
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตราก�ำลัง และ
ก�ำหนดสมรรถนะ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
		
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ บุคลากรมี ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
มีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการ
จัดระดับการพัฒนา การประเมิน และการออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากร
ภายใน
		
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความเป็นทีม
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กลยุทธ์ที่ ๓.๔ จัดท�ำข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
		
กลยุทธ์ที่ ๓.๕ บูรณาการแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพันธ์) ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
		
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุม
ตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และเพิ่มขึ้นในอนาคต
		
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
		
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
		
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ยกระดับสถานที่ และคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพธิ ภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสม
ทางด้านสถานที่ท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในอนาคต
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
อ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษที่ ๓๖ ก ลงวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๕)
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แผนภาพที่ ๔: โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
มี ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม งานเป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือ
สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นคดี แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
(ก) ตรวจสอบและกลัน่ กรองสรุปย่อค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญและบรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลั่นกรอง
ค�ำแถลงการณ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคดี
รัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้ความเห็นและจัดท�ำ
เอกสารทางวิชาการ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
คดีรฐั ธรรมนูญ การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรืองานอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากผลแห่ง
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
(จ) ให้การสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทั่วไปของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิเคราะห์
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงานดังกล่าว
และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(ฉ) ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับระบบ
งานของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
(ช) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่
และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ให้ค�ำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การ
ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่งและข้อบังคับ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานของศาล
รัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

_18-0639(001-102).indd 66

(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
มี ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม งานเป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองหรือสูงกว่ากอง
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของหน่วยรับตรวจ
(ข) ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของหน่วยรับตรวจ
(ง) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ในฐานะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ สู ง กว่ า กอง
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณา
สั่งการของประธานศาลรัฐธรรมนูญในการ
ก�ำหนดนโยบาย การประสานนโยบาย เรือ่ งและ
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ติดตามผลการ
ด�ำเนินงานตาม นโยบายประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา
หน่วยงานในกระบวน การยุตธิ รรม องค์กรและ
สถาบันต่างๆ เพื่อให้ราชการศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(ค) ค้ น คว้ า ทางวิ ช าการและด� ำ เนิ น การ
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือ
ปัญหาที่ประชาชนและข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกีย่ วกับคดีหรือค�ำร้องทีอ่ ยูใ่ น
อ�ำนาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก าร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรืองานอื่นใดตามที่ประธาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญมอบหมาย
(ฉ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพระราชพิ ธี
รั ฐ พิ ธี แ ละพิ ธี ก ารต่ า งๆ ของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) งานพิ ธี ก ารของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ซ) จั ด พิ ธี ก ารเนื่ อ งในโอกาสต่ า งๆ และ
ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการเข้าร่วมพิธขี องคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
(ญ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ส�ำนักบริหารกลาง

(๕-๘) ส�ำนักคดี ๑-๔

(๙) ส�ำนักคดี ๕

มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่า
กอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ
งานธุรการทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของประธาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการ
รักษาความปลอดภัยประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุ ล าการ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ บ ริ ห าร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำ เนินการเกีย่ วกับงานการเงิน งานบัญชี
งานพัสดุของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และควบคุ ม การใช้ จ ่ า ย
งบประมาณ
(ง) บ�ำรุงรักษาอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาล
รัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บท
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล
และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�ำเนินการทางด้านนิติการที่เกี่ยวข้อง
กั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ รวมถึ ง การศึ ก ษา วิ เ คราะห์
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด ท� ำ กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ในฐานะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ สู ง กว่ า กอง
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การพิจารณารับค�ำร้องของตุลาการประจ�ำคดี
รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ
ตุลาการประจ�ำคดี
(ข) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
เป็ น หน่ ว ยงานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบคดี ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดี
และวิชาการประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และจัดท�ำ
เอกสารทางวิ ช าการ และคู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(จ) ให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษา หรือความคิดเห็น
ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่า
กอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง วิเคราะห์ เสนอแนะ
ผลกระทบและจัดท�ำความเห็นในส�ำนวนคดี
ของส� ำ นั ก คดี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเสนอต่ อ คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาค�ำวินิจฉัย และจัดท�ำ
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บคดี รั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยและ
ต่างประเทศ เพือ่ พัฒนากระบวนการพิจารณา
คดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม และด�ำเนินการเพือ่ ให้
มีการปฏิบตั ติ ามค�ำ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน และ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับกระบวนการ
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการรั บ
ค�ำร้องทีเ่ ข้ามาสูศ่ าลรัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส�ำนวน การเก็บ
รักษาส�ำนวน รวมถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(ช) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี)
(ซ) ปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของส�ำนักคดีโดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่า
กอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดวางระบบการ
บริ ห ารการพั ฒ นาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการและ
การก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ
ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการ
พั ฒ นาระบบงานทั่ ว ไป เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ� ำ ปี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้ ง ติ ด ตาม
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินกระบวนการเกีย่ วกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รวมถึ ง ศึ ก ษา
วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการ
ก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง การสร้างระบบความ
มัน่ คงของทรัพยากรบุคคลและแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต่ อ คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกีย่ วกับกระบวนการทางวินยั
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่า
กอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ ในด้านการจัดหา ควบคุมและ
บ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำ ฐานข้อมูล
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย
และต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ไทยและ
ต่างประเทศ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรในสังกัด
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา
และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และ
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเก็ บ รั ก ษา
เอกสาร และสิง่ ของทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับศาล
รัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่
จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับคดีรฐั ธรรมนูญศาล
รัฐธรรมนูญและการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
มี ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่า
กอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก�ำหนดประเด็น
ในการวิ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) จัดท�ำเอกสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบภาษา
ไทยและภาษาต่างประเทศ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ า งประเทศ
หน่วยงานยุตธิ รรมระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการและการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(จ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสัมมนา
ทางวิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
รัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น
(ฉ) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการสร้างความร่วมมือ
กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและประสานงานกั บ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมหรื อ
หน่วยงานอื่นในภูมิภาค ในภารกิจของศาล
รัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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*******************
นายเชาวนะ ไตรมาศ
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายมนตรี กนกวารี
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี
นายบุญเสริม นาคสาร
ประธานคณะท�ำงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
คณะท�ำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
นายภาสพงษ์ เรณุมาศ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๕
นายสุภัทร แสงประดับ
คณะท�ำงาน
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป
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