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ศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ค�ำน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่คุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นโดยบัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนดได้ และท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองและ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย โดยประชาชนมีสิทธิยื่นฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ทั้งนี้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
หน่วยงานของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เป็นอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษา รวบรวมข้อมูล ค�ำสั่ง และ
ค�ำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษา
วิจัยและเผยแพร่กิจการต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บัญญัตใิ ห้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดท�ำรายงานประจ�ำปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ได้ทราบ
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้รวบรวมและประมวลผลการด�ำเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อรายงานต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้ประชาชน
ได้รับทราบและน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ศาลรัฐธรรมนูญ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ค�ำน�ำ
๕
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๘ - ๑๕
ส่วนที่ ๑ : โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
๑๗ - ๔๗
๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๙
		 ๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
๒. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๔๔
		 ๒.๑ อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๒ พันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๔ อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๒ : ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๙ - ๑๘๗
๑. ด้านการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
๕๑
		 ๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดี
๕๑
			 ๑.๑.๑ บทบาทด้านการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ
			 ๑.๑.๒ บทบาทด้านการตรวจสอบการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
				
สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี
			 ๑.๑.๓ บทบาทด้านการตรวจสอบมติของพรรคการเมือง
			 ๑.๑.๔ บทบาทด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
				
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
		 ๑.๒ จ�ำนวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
๕๔
			 ๑.๒.๑ คดีที่รับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
			 ๑.๒.๒ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ
			 ๑.๒.๓ เรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๓ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
๕๕
		 ๑.๔ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
๑๒๐
			 ๑.๔.๑ คดีที่ประชาชนใช้สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง
			 ๑.๔.๒ คดีที่มีการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

เรื่อง

หน้า

๒. ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการวินิจฉัยคดี
๑๘๐
ของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
๑๘๐
		 ๓.๑ การสร้างองค์ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
		 ๓.๒ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
			 ของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
๑๘๑
		 ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและวิชาการ
		 ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
		 ๔.๓ การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร
		 ๔.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
๕. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
๑๘๕
และต่างประเทศ
		 ๕.๑ การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
		 ๕.๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ
		 ๕.๓ การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
ส่วนที่ ๓ : การมีส่วนร่วมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
๑๘๙ - ๒๑๕
๑. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๙๑
๒. การมีสว่ นร่วมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
๑๙๒
		 ๒.๑ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระบวรพุทธศาสนา
		 ๒.๒ พระราชพิธีและรัฐพิธีที่ทรงบ�ำเพ็ญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
			 สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงมีพระคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
		 ๒.๓ พระราชพิธีที่ทรงบ�ำเพ็ญเพื่อความไพบูลย์ และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
		 ๒.๔ การถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่าง ๆ
๓. ภาพกิจกรรม
๑๙๖
ส่วนที่ ๔ : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
๒๑๗ - ๒๓๐
		
- งบแสดงฐานะการเงิน
		
- งบรายได้และค่าใช้จ่าย
		
- งบกระแสเงินสด

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๑ - ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔)

(วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๔ - ปัจจุบนั )

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นายสนิท จรอนันต์
ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายปัญญา อุดชาชน
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายนภดล ช. สรพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นายสาโรช โชติพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

นางจริยา อัศวรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ตรวจสอบภายใน
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ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นางวิภาวรรณ หะวานนท์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นางสาววราภรณ์ อมราพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นางจินตนาพร คงธเนศ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักอ�ำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยกิจการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญเสริม นาคสาร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประสานงาน
ศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล

นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากร
และระเบียบ

นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
ผู้อ�ำนวยการส่วนการคลังและพัสดุ

นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
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นางสาวกฤติยา อัตถากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
และข้อมูลสารสนเทศ

นางนันท์นภัส ปัญญวานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘
ช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนสารนิเทศ

นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายและแผน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายชาญฉกรรจ์ วีระขจร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลุ่มงานคดี ๑ - ๘
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ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๒

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๓

นายกมล โสตถิโภคา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๔

นายส�ำราญ นาบุตร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๕

นายสิทธิพร เศาภายน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๖

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๑

นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๗

นายกาญจน์ วรกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๘

ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายมนตรี กนกวารี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสัมมนา
และเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ

นายชัยวิทย์ เดชมโนไพบูลย์
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายและแผน
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
รัฐธรรมนูญ

นายบุญเสริม นาคสาร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประสานงาน
ศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล

๑
ส่ ว น ที่

โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่

โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมา
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเป็น ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา

(๒) ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการใน
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน ๒ คน
(๓) ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขานิ ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นนิ ติ ศ าสตร์
อย่างแท้จริง จ�ำนวน ๒ คน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง จ�ำนวน ๒ คน
ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้รับเลือกเป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี
เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ทางด้านนิตศิ าสตร์ท เี่ หมาะสมจะปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๑.๑ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จ�ำนวน ๓ คน
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๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ*

ประธานวุฒิสภา
น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภารับทราบ
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
เลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา
จ�ำนวน ๓ คน

*
**

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จ�ำนวน ๒ คน

วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหา**
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ท�ำหน้าที่สรรหาและ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร์
จ�ำนวน ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่น
จ�ำนวน ๒ คน

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ๙ ปี นับแต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และดำ�รงตำ�แหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
- คณะกรรมการสรรหา จำ�นวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. ประธานศาลฎีกา
๒. ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๔. ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๕. ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน

๑.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และอ�ำนาจหน้าที่อื่น ดังนี้
๑.๒.๑ การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการประชุม
ของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
๑) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้แตกต่างจากการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป คือ ก่อนที่จะนําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญก�ำหนดเป็นบทบังคับว่า
ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับ คือ

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ต�ำแหน่งทางการเมือง

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ำรง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

๒) การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๕๔)
ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาลงมติ
ยืนยันและก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึง่ นัน้ ถ้า

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็น
เช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ
โดยไม่ชักช้า
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ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับ
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ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญนี้แต่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้เฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ส่วนร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นยังสามารถประกาศใช้บังคับได้
๓) การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า ง
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ว่ามีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของทั้งสองสภา
๔) การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติว่ามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (มาตรา ๑๔๙)
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก� ำ หนดกระบวนการตราพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ต้ อ งเริ่ ม ต้ น เสนอให้
สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาก่อน เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรเห็นชอบแล้วจึงเสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ต่อไปยังวุฒสิ ภา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรถือว่า
วุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและต้องส่งกลับคืนให้สภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแก้ไข
เพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข และต่อมาได้มกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีเช่นนี้
ถือว่ามีการยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ น และระหว่างทีม่ กี ารยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนี้ สภาผูแ้ ทน
ราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว (เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติ

เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที) ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัติไว้น้ี รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้
พิจารณานัน้ เป็นร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ี่
ต้องยับยัง้ ไว้ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
บังคับแล้ว

๑.๒.๒ การวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ป ระกาศใช้

กรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ไ ด้ ป ระกาศใช้ บั ง คั บ แล้ ว หากต่ อ มาปรากฏว่ า บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดให้มชี อ่ งทางการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยได้ ๔ กรณี คือ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี้ หมายถึง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรทีใ่ ช้อ�ำนาจนิตบิ ัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ (มาตรา ๒๔๕)
การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อนเหมือนกับกรณี
ตาม ๑) การเสนอเรื่องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยหลักการแล้วเป็นกรณี
ที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการร้องเรียน
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๑) การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีขดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (มาตรา ๒๑๑)
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับ
แก่คดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาล
เห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์-จ�ำเลย หรือผู้ฟ้อง-ผู้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้นโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ให้ศาลส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (ในกรณีนศี้ าลสามารถพิจารณาต่อไปได้แต่ตอ้ งรอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่า
จะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)
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ส�ำหรับบทบัญญัติแห่ ง กฎหมายที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ นดิ นจะเสนอให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณานัน้ มีความหมายเดียวกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตาม ๑) ซึง่ หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น
พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๓) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้เสนอ (มาตรา ๒๕๗)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วตาม ๑) และ ๒) กล่าวคือเป็นกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๔) การพิจารณาวินจิ ฉัยค�ำร้องของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (มาตรา ๒๑๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
บัญญัตใิ ห้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้ม สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ต้องเป็นกรณีที่
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำร้องให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดบทเฉพาะกาลให้ศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเป็นไปตาม “ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึ่งตามข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ก�ำหนดว่า
“ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้
ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”
“ข้อ ๒๒ การยืน่ ค�ำร้องของบุคคลตามข้อ ๒๑ นอกจากต้องด�ำเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว
ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย”

ผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่อง
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) บุ ค คลนั้ น ต้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
(๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
การใช้สทิ ธิของบุคคลในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องเป็นกรณีทไี่ ม่อาจใช้สทิ ธิ
โดยวิธีการอื่นได้แล้ว หมายความว่า หากบุคคลใดสามารถใช้สิทธิทางศาลตาม ๑) หรือสามารถใช้สิทธิโดย
การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตาม ๒) หรือสามารถใช้สิทธิโดยการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตาม ๓) ได้ บุคคลนั้นจะต้องใช้สิทธิตามช่องทางนั้นก่อน เมื่อไม่สามารถใช้สิทธิตามช่องทางนั้นได้แล้ว
จึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑) ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
๒) การตราพระราชก�ำหนดตาม ๑) ให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมื่อพระราชก�ำหนดมีผลใช้บังคับแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�ำหนดนั้น
ต่อรัฐสภา เพือ่ ให้รฐั สภาพิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อ นุมตั พิ ระราชก�ำหนดนัน้ ต่อไป และในระหว่างทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือวุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ๑) หรือ ๒) และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
๑.๒.๔ การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (มาตรา ๑๖๘)
รัฐธรรมนูญก�ำหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่
โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
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๑.๒.๓ การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด (มาตรา ๑๘๔)
การตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
เงื่อนไขไว้ ดังนี้

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย จะท�ำให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำดังกล่าวสิ้นผลไป
๑.๒.๕ การวินจิ ฉัยปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๔)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตใิ ห้ “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”
มี ๒ ประเภท ดังนี้
๑) องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ มี ๔ องค์ ก ร คื อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๒) องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีท่ จี่ ะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ได้นนั้ ต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตัง้ แต่สององค์กรขึน้ ไปเท่านัน้ มิใช่กรณีการมีปญ
ั หาเกีย่ วกับอ�ำนาจ
หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งว่ามีอ�ำนาจกระท�ำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่
๑.๒.๖ การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง
โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
๑) การวินจิ ฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าที่
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ (มาตรา ๖๕)
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ ง หรื อ สมาชิ ก
พรรคการเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อ
สถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ อันเป็นการคุม้ ครองสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยเหนือประโยชน์ของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่
ส�ำหรับการพิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแย้งกับ
หลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขหรือไม่นนั้ เป็นการ
คุ้มครองสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่ส�ำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การด�ำเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือการก�ำหนด
ข้อบังคับของพรรคการเมืองจึงต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒) การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองมีมติให้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา ๑๐๖ (๗))
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ ถู ก พรรคการเมื อ งมี ม ติ ใ ห้ พ ้ น จากการเป็ น สมาชิ ก
ของพรรคการเมือง (ซึง่ มีผลให้ตอ้ งสิน้ สุดการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วย) มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อคัดค้านว่ามติของพรรคการเมืองดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงถือว่าเป็นการคุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อปกป้องคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ตลอดจนหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองทีม่ สี ว่ นรูเ้ ห็นหรือปล่อยปละละเลยให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ กระท�ำการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้ม าซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้ถือว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นกระท�ำการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
๑.๒.๗ การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ
การเลือกตั้ง
๑) การวิ นิ จ ฉั ย สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
(มาตรา ๙๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
วินิจฉัย กรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๐๖)
(๑) ลาออก
(มาตรา ๑๐๑)
(มาตรา ๑๐๒)

(๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
(๓) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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๓) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทาง
การเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)
ผู้ที่ทราบว่าบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มี สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ ง
ให้อยั การสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำเช่นว่านัน้
หรืออาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว

(๔) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
ในกรณี เช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพนั บ แต่ วั น ที่ ล าออกหรื อ พรรคการเมื อ งมี ม ติ เว้ น แต่ ส มาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดค้าน
ว่ า มติ ดัง กล่ า วจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ถ้ า
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามอุทธรณ์ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามอุทธรณ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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(๖) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
ยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจาก
วันที่ครบก�ำหนดหกสิบวันนั้น
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(๗) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนด
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๘) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยกรณีมีเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๑๙)
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือมีสิทธิ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๕)
(๓) เป็นรัฐมนตรี เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองอื่น หรือเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๒๖๕
หรือมาตรา ๒๖๖)
(๔) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนด
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๕) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

ในกรณีมีเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ น
เป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงเพราะเหตุดงั กล่าว ให้สง่ เรือ่ งไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ น้ั
เป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๒) การวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (มาตรา ๑๘๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว กรณีมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก
(๒) ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) กระท� ำ การอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ หรื อ กระท� ำ การต้ อ งห้ า ม
ในการเป็นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ หรือคงไว้ซงึ่ ความเป็นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั (มาตรา ๒๖๗
มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙)
(๕) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในกรณีที่นายกรัฐมนตรีด�ำรง
ต�ำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปี (มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่)
ในกรณีมีเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย
(มาตรา ๒๓๓)

๓) การวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่

สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ สมาชิ ก ของทั้ ง สองสภารวมกั น
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระท�ำการ
อันต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดตามมาตรา ๒๓๐ และให้ประธานรัฐสภาส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม หรือการกระท�ำอันต้องห้ามของกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากต�ำแหน่งมีดังนี้
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๔)
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(๑) ต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ต้องส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖)
(๔) ต้องไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๕) ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
(๖) ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
(๗) ต้ อ งไม่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใดในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น บริ ษั ท หรื อ องค์ ก ารที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยมุ่งหาผลก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๘) ต้องไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
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๑.๒.๘ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า หนั ง สื อ สั ญ ญาใดต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาก่ อ นหรื อ ไม่
(มาตรา ๑๙๐)
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรก
ที่บัญญัติให้อ�ำนาจกับศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดที่ฝ่ายบริหาร
ท�ำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองค์ก ารระหว่างประเทศ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนหรือไม่
หนังสือสัญญาดังกล่าวได้แก่
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี บ ทเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
๓) หนังสือสัญญาทีจ่ ะต้องออกพระราชบัญญัตเิ พือ่ ให้ก ารเป็นไปตามหนังสือสัญญา
อย่างกว้างขวาง
อย่างมีนัยส�ำคัญ

๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ

หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าหนังสือสัญญาใด
เป็นหนังสือสัญญาทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน ให้เสนอต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดว่า หนังสือสัญญาดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่

๑.๒.๙ การวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๘ ประการดังนี้
๑) การวินิจฉัยชี้ขาดค�ำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมือง (มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔)
ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว

๓) การวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๓๓)
สมาชิกพรรคการเมือง ซึง่ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสีข่ อง
จ�ำนวนสมาชิกซึง่ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของ
จ�ำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน เห็นว่ามติหรือ
ข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองที่
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ นี้ เป็นบทบัญญัติที่ขยายรายละเอียด
ของอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕
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๒) การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดค� ำ สั่ ง ของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ รั บ จดแจ้ ง การ
เปลีย่ นแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง การเปลีย่ นแปลงชือ่ อาชีพ ทีอ่ ยูแ่ ละลายมือชือ่
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (มาตรา ๔๑)
หัวหน้าพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก การขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง
กรณีที่สอง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้ง
ไว้กับนายทะเบียน และกรณีที่สาม การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ในกรณีเช่นว่านี้ หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวอาจยืน่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ ของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น

๔) การวินิจฉัยชี้ขาดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๒๐ (๔))
สมาชิกพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดถูกพรรคการเมือง
ที่ตนเป็นสมาชิกมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรคการเมืองเพราะกระท�ำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมือง
มีมติ เพื่อคัดค้านว่ามติดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดสมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก
พรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ นี้ เป็นบทบัญญัตทิ ขี่ ยายรายละเอียดของอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)
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๕) การวินิจฉัยให้หัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมือง
หรือข้อบังคับพรรคการเมือง หรือให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือ
บางคนออกจากต�ำแหน่ง (มาตรา ๓๑)
เมื่อปรากฏว่าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดให้พรรคการเมืองกระท�ำการใด ๆ ฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมืองหรือ
ข้อบังคับพรรคการเมือง นายทะเบียนมีอ�ำนาจเตือนเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำนั้นภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนก�ำหนด
ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ มีอำ� นาจยืน่ ค�ำร้องเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว หรือให้
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากต�ำแหน่งได้
๖) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑)
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นไม่ด�ำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศก�ำหนด
และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
(๒) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป
สองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน

(๓) มีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(๔) ไม่มกี ารเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มกี ารด�ำเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นค�ำร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุดังกล่าว
ให้นายทะเบียนด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง ให้
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนัน้
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งที่ ถู ก ประกาศว่ า สิ้ น สภาพ เห็ น ว่ า การประกาศ
ของนายทะเบียนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค�ำสั่ง
เลิกการประกาศได้

มีดังนี้

เหตุของการยุบพรรคการเมือง กรณีการบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓

(๑) กรณีทพี่ รรคการเมืองมีเหตุตอ้ งเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนัน้
ยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่
(๒) กรณีที่พรรคการเมืองใดไม่จัดท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง)
(๓) กรณีที่พรรคการเมืองไม่จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)
เมื่ อ ปรากฏต่ อ นายทะเบี ย นว่ า พรรคการเมื อ งใดมี เ หตุ ดั ง กล่ า ว ให้ น ายทะเบี ย น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามค�ำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
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๗) การวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)
การพิจารณาวินิจฉั ย ยุ บพรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
พรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ และกรณีเกี่ยวกับการกระท�ำของพรรคการเมืองที่มีผลกระทบต่อการปกครอง
หรือความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔

เหตุของการยุบพรรคการเมือง กรณีการกระท�ำของพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อการ
ปกครองและความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้
(๑) กระท� ำ การล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการดังกล่าว
(๒) กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กระท� ำ การอั น อาจเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
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(๔) กระท�ำการอันอาจเป็นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐทัง้ ภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
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(๕) กระท� ำ การฝ่ า ฝื น โดยรั บ บุ ค คลผู ้ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยเข้ า เป็ น สมาชิ ก หรื อ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ประโยชน์ของพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑)
กระท�ำการฝ่าฝืนโดยช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๔๓) กระท�ำการฝ่าฝืนโดย
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) กระท�ำการฝ่าฝืน
โดยรั บ บริ จ าคจากผู ้ ใ ดเพื่ อ กระท� ำ การหรื อ สนั บ สนุ น การกระท� ำ อั น เป็ น การบ่ อ นท� ำ ลายความมั่ น คงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินหรือกระท�ำการอันเป็นการก่อกวนหรือ
คุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท�ำการอันเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ (มาตรา ๖๖) กระท�ำการฝ่าฝืนโดยรับบริจาคเพือ่ ด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองจากบุคคล องค์การ
หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติห้ามไว้ หรือ
ตามที่ก�ำหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๖๙) กระท�ำการฝ่าฝืนโดยสมคบ รู้เห็นเป็นใจ
หรือสนับสนุนให้บุคคลใดด�ำเนินการใด เพื่อให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อหรือเข้าใจว่า
พรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลใดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔)
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้ง
ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ให้
ยืน่ ค�ำร้องเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ให้นายทะเบียนตั้งคณะท�ำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากส�ำนักงานอัยการสูงสุด

เพื่อด�ำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีท่ี
คณะท�ำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�ำเนินการยื่นค�ำร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
คณะท�ำงาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องเอง
หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด�ำเนินการของพรรคการเมืองซึง่ กระท�ำการ
ตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ระงับการกระท�ำดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชัว่ คราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
๘) การวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง (มาตรา ๙๘)
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการ
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุจากกรณีมกี ารกระท�ำทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำ
ดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยัง้ หรือแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้ มีกำ� หนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีม่ คี ำ� สัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง

๑.๒.๑๑ การเสนอค�ำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้ า
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเสนอค�ำแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการในการพัฒนางบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณได้โดยตรง หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ
๑.๒.๑๒ การออกระเบี ย บหรื อ ประกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สิน และการด�ำเนินการอื่นของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ด�ำเนินการตามที่
กฎหมายดังกล่าวให้อำ� นาจไว้ เช่น ออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น
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๑.๒.๑๐ การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา
อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๙ (๓) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ และ
มาตรา ๑๔๒ (๓) บัญญัติให้ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การจัดองค์กรและร่างพระราชบัญญัติที่ประธานศาลหรือประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ
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๑.๒.๑๓ การออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) ประกอบ
มาตรา ๓๐๐ วรรคห้า บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาได้ แต่ในระหว่างทีย่ งั มิได้มกี ารตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้ ดังนั้น ปัจจุบัน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคห้า
ออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้ไปพลางก่อน
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๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหก บัญญัตวิ า่ “วิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้”
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เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ออก “ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก วันที่ ๒๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยได้ก�ำหนดขั้นตอนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑.๓.๑ การรับค�ำร้อง
ค�ำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องท�ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค�ำที่สุภาพ และอย่างน้อย
ต้องมีรายการเกี่ยวกับ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�ำร้อง
(๓) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยชัดแจ้ง

(๔) ค�ำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน

(๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการท�ำและยื่นหรือส่งค�ำร้องแทนผู้อื่นต้องแนบ
ใบมอบฉันทะให้ท�ำการดังกล่าวมาด้วย
เมื่อมีการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแต่งตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นตุลาการประจ�ำคดี เว้นแต่กรณีการยื่นค�ำร้องขอให้พิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๑๗ (๕) และกรณีการยื่นค�ำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือของคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระท�ำด้วยประการใด ๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีสว่ นไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๑๗ (๙) หรือกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่แต่งตั้งตุลาการประจ�ำคดีก็ได้ (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๕) ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้
ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจและมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
๑.๓.๒ การพิจารณาค�ำร้อง
เมื่อตุลาการประจ�ำคดีได้ตรวจค�ำร้องแล้ว มีความเห็นได้ ๒ กรณี ดังนี้
- กรณีมีความเห็นว่ารับค�ำร้อง ให้มีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง)
- กรณีที่มีความเห็นว่าควรสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ตุลาการประจ�ำคดีเสนอ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันมีความเห็น และหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วย ก็ให้จัดท�ำ
เป็นค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรคสอง) แต่ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นพ้องด้วย
กับความเห็นของตุลาการประจ�ำคดี ก็ให้ด�ำเนินการตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๗
วรรคสาม)

๑.๓.๔ การพิจารณาคดี
“การพิจารณาคดี” ตามค�ำนิยามในข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๔ หมายถึง การไต่สวน หรือการ
ประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
๑) การไต่สวน หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนัง่ พิจารณา หรือการสืบพยาน
(ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๔) โดยมีหลักการที่ส�ำคัญดังนี้
(๑) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย หมายความว่า การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ท�ำการศาล
หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้
วันนัดไต่สวนนั้น ศาลจะประกาศก�ำหนดและแจ้งให้คู่กรณีทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการศาล
ส�ำหรับประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัด
(ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๒)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๓.๓ การแจ้งผู้ร้องและส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ�ำคดี แล้วแต่กรณี มีค�ำสั่งรับค�ำร้องที่มีคู่กรณี
ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�ำสั่งแจ้งผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้องภายใน
ระยะเวลาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญก�ำหนด และเมือ่ ผูถ้ กู ร้องได้รบั ส�ำเนาค�ำร้องแล้ว ให้ยนื่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด ในกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่ยื่น
ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับส�ำเนาค�ำร้องหรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
หรือไม่มารับส�ำเนาค�ำร้องภายในเวลาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๙)
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(๒) การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน
- คูก่ รณีมสี ทิ ธิอา้ งตนเอง บุคคลและหลักฐานอืน่ เป็นพยานได้ตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
เห็นสมควร และมีสทิ ธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่
ได้ตามที่ศาลก�ำหนด ฝ่ายใดอ้างพยานหลักฐานจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดงเหตุผลความจ�ำเป็นในการ
อ้างพยานหลักฐาน และวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพร้อมแสดง
เหตุผลความจ�ำเป็นได้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และพยานหลักฐานใดที่ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้
คู่กรณีไม่อาจน�ำเข้าสู่การพิจารณาคดีได้ เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
(ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๓)
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- เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจก�ำหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ และต้องแจ้งคู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน และก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันให้คู่กรณียื่นบัญชี
ระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญ และหากคู่กรณีจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมต้องกระท�ำก่อนการตรวจพยาน
หลักฐานเสร็จสิ้น การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายหลังการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นจะกระท�ำได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากศาล โดยผู้ขอต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณี
จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๔)
- ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานให้คู่กรณีน�ำพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาล
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว โดยศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ�ำคดี
หรือตุลาการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจะสอบถามคู่กรณีถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจ�ำเป็น
ที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจดบันทึกรายงาน
การพิจารณาคดีไว้ เมื่อเสร็จแล้วศาลจะก�ำหนดวันนัดสืบพยาน และแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๕)
- การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ ให้คู่กรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่ศาลก�ำหนด
และให้มีการสืบพยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่รับกัน (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๖) ในการไต่สวนของศาล หากศาลเห็นว่า
คดีใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้ (ข้อก�ำหนด ฯ
ข้อ ๓๗) การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลก�ำหนดและกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น และให้ศาล
สอบถามพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเอง โดยก่อนท�ำการไต่สวนให้ศาลแจ้งให้พยานทราบถึงประเด็นและ
ข้อเท็จจริงที่จะท�ำการไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค�ำถามของศาล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม ศาลอาจอนุญาตให้คกู่ รณีซกั ถามพยานเพิม่ เติมตามประเด็นและข้อเท็จจริง
ที่ศาลก�ำหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๘)
(๓) การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการศาล กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจอนุญาตให้สืบพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอโดยระบบการ
ประชุมทางวีดิทัศน์ได้ โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด�ำเนินการเพื่อจัดให้มีระบบดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการนี้ทั้งหมด (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๓๙)

(๔) การให้โอกาสคู่กรณีร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี คู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี โดยให้กระท�ำได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคูก่ รณีตอ้ งท�ำเป็นหนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท�ำด้วย
วาจา การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจา ให้ผู้ร้องเป็นผู้แถลงก่อนและให้ผู้ถูกร้องแถลงในล�ำดับถัดไป
การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีดว้ ยวาจาของแต่ละฝ่าย ศาลจะซักถามข้อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผูแ้ ถลงในระหว่าง
การแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได้ (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๔๓)
๒) การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
- ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
จะให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความเห็ น แล้ ว แต่ ก รณี เ ป็ น หนั ง สื อ ก็ ไ ด้ โดยต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
(ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๔๔)
- องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ต้องประกอบด้วย
ตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๒๔)

๒) ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตน
เป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น ให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ
จัดท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๕๔) ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๕๓)
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เป็นองค์คณะทุกคนให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๕๔)
๓) ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลในวันอ่าน ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย
ค�ำร้องที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาล
บันทึกไว้และให้ถอื ว่าค�ำวินจิ ฉัยนัน้ ได้อา่ นโดยชอบแล้ว ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยค�ำร้องทีไ่ ม่มผี ถู้ กู ร้อง
ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ แจ้ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แก่ ผู ้ ร ้ อ งและให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ลงมติ
ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน (ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๕๕)
๔) ค� ำ สั่ ง จ� ำ หน่ า ยค� ำ ร้ อ ง และค� ำ สั่ ง ไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณา ต้ อ งประกอบด้ ว ย
ความเป็นมาโดยย่อของค�ำร้อง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(ข้อก�ำหนด ฯ ข้อ ๕๖)
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๑.๓.๕ การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
๑) องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ต้องประกอบด้วย
ตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน ตุลาการซึ่งไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดีใด ย่อมไม่มีอ�ำนาจในการท�ำค�ำวินิจฉัยคดีนั้น
และค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ (ข้อก�ำหนด ฯ
ข้อ ๒๔)

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง
ประธานศาลหรือตุลาการที่ศาล
มอบหมายท�ำการแต่งตั้งตุลาการ
ประจ�ำคดี

กรณีไม่ได้แต่งตั้ง
ตุลาการประจ�ำคดี
หรือกรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน

ตุลาการประจ�ำคดีตรวจ
และมีค�ำสั่งภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
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ศาลตรวจและมีค�ำสั่ง
ภายใน ๓ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
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กรณีมีความเห็น
รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น
ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลไม่เห็นพ้องด้วย
และมีค�ำสั่งให้
รับไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย

น�ำค�ำร้องเข้าสู่พิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน
นับแต่มีความเห็น
ศาลเห็นพ้องด้วย

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

กรณีมีค�ำสั่ง
ไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัย

จัดท�ำค�ำสั่งและ
แจ้งผู้ร้องทราบ

กรณีมีค�ำสั่ง
รับไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย

คดีมีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง
ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้อง เพื่อจัดท�ำ
และยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันรับส�ำเนาค�ำร้อง
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็ได้ ทั้งนี้ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
หากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ท�ำการไต่สวนก็ได้
กรณีศาลไม่ท�ำการไต่สวน

กรณีศาลท�ำการไต่สวน

คดีไม่มผี ถู้ กู ร้อง

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)
กรณีศาลไม่ท�ำการ
ไต่สวน

กรณีศาลท�ำการ
ไต่สวน

ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัด

ประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวน
ครั้งแรก

ปิดประกาศ ณ ที่ท�ำการศาล

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดง
เหตุผลความจ�ำเป็นและวิธีการได้มา
ซึ่งพยานหลักฐาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

ก�ำหนดวันนัดไต่สวน

ศาลเห็นว่าควรไต่สวนต่อไป

ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตุลาการที่เป็นองค์คณะ
จัดท�ำค�ำวินิจฉัยของศาล

ตุลาการที่เป็นองค์คณะจัดท�ำ
ความเห็นส่วนตนแถลงด้วยวาจาและลงมติ

ตุลาการที่เป็นองค์คณะตรวจ
และลงนามในค�ำวินิจฉัย

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งค�ำวินิจฉัยของศาล
และความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตุลาการ
ทีเ่ ป็นองค์คณะเพือ่ น�ำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง
คดีมีผู้ถูกร้อง
ศาลแจ้งให้คู่กรณี
มาฟังการอ่านค�ำวินิจฉัย

ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยแก่ผู้ร้อง
โดยให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติและ
ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
ค�ำวินิจฉัยของศาล
ให้มีผลเมื่ออ่าน
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คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจก�ำหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก็ได้
โดยศาลจะแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของตามหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission)
(๑) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ
และภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับ
(๒) วางหลักกฎหมายในคดีรัฐธรรมนูญให้เป็นบรรทัดฐานและให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับ
บทบัญญัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
(๓) การควบคุมความชอบธรรมและความโปร่งใสของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
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(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
(๕) การแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญ
(๖) การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ
๑.๔.๓ เป้าประสงค์ (Goals)
เพือ่ ให้บรรลุพนั ธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดเป้าประสงค์ของการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
(๑) เพือ่ ให้การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการพิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
(๒) เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
(๓) เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
บุคลากรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญนานาประเทศ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักที่ก�ำหนดไว้ จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการด�ำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
คดีสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง : การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและยกระดับมาตรฐานการพิจารณา

ขอบเขต : เป็นยุทธศาสตร์หลักของศาลรัฐธรรมนูญ เน้นการสร้างความพร้อมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของศาลรัฐธรรมนูญทัง้ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและระบบการนัง่ พิจารณาคดีเพื่อให้ค่กู รณีได้รับ
การอ�ำนวยความยุติธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ท�ำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
ในศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีกลยุทธ์รองรับการด�ำเนินการ ดังนี้

(๑) พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ

(๒) พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ

(๓) พัฒนางานวิจยั ในการสนับสนุนกระบวนการวินจิ ฉัยคดีและกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่สอง : การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาประชาธิปไตย
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
ขอบเขต : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็น
ภารกิจหลักเช่นเดียวกัน มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสิทธิและวิธีรักษาสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เพื่อให้สามารถปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนตามที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครอง ขณะเดียวกัน
ประชาชนต้องทราบถึงภารกิจ หน้าที่ของศาลและช่องทาง วิธีการที่จะเข้ามารับบริการด้านการอ�ำนวยการ
ความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการด�ำเนินงานในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมี
กลยุทธ์รองรับการด�ำเนินงาน ดังนี้

ประชาธิปไตย

(๒) สร้างจิตส�ำนึกและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ และการพัฒนา

(๓) พัฒนาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ที่สาม : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ขอบเขต : พัฒนาระบบสนับสนุนการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารจัดการแนวใหม่เข้ามาเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับช่วยในการด�ำเนินการ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร โดยมีกลยุทธ์รองรับการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้
(๑) เสริมสร้างวัฒนธรรมและสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
(๒) พัฒนาระบบงานให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับจากคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานภายนอก
(๓) พัฒนาน�ำระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการบริหารจัดการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ของประชาชน

(๑) เผยแพร่และให้ความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
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(๔) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
(๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่สี่ : การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขอบเขต : พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านการปฏิบัติการ โดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการปฏิบตั งิ านกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์
รองรับการด�ำเนินงาน ดังนี้
(๑) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาลและหน่วยงานอื่น
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รูปแบบต่าง ๆ
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(๒) ริ เริ่ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี หรื อ สมาคมระหว่ า งประเทศใน

๒. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วย
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแต่งตัง้ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตอ งมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและไดร บั
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
๒.๑ อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ ดังนี้
“มาตรา ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสัง่ และค�ำวินจิ ฉัยต่าง ๆ เกีย่ วกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”

๒.๒ พันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ด้านคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ด�ำเนินงานอ�ำนวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนด้านการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีข่ องคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับรัฐธรรมนูญและงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำนักงานและบุคลากร เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าที่
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
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๒.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่ อ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำ นาจหน้ า ที่ ข องส่ วนราชการในสั ง กั ดส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๔๗ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๘ ก ลงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๗) ประกอบด้วย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มงานคดี ๑ - ๘ ส�ำนักอ�ำนวยกิจการ
ศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
งานช่วยอ�ำนวยการ

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฝ่ายบริหาร)

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฝ่ายคดีและวิชาการ)
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ส�ำนักประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักอ�ำนวยกิจการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบาย
และกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาบุคลากร
และระเบียบ

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสารสนเทศ
และระบบ

ส่วนงานตุลาการ
และพิธีการ

ส่วนบริหารและ
พัฒนาบุคคล

ส่วนงานนโยบาย
และกฎหมาย

ส่วนการคลังและพัสดุ

ส่วนพัฒนา
ระบบและข้อมูล
สารสนเทศ

งานช่วยอ�ำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศ

ส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนนโยบาย
และแผน

งานช่วยอ�ำนวยการ

ส่วนสารสนเทศ

กลุม่ งานคดี ๑ - ๘

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

กลุม่ งานคดี
๘ กลุม่

กลุม่ งานสัมมนาและเผยแพร่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

งานช่วย
อ�ำนวยการ

กลุม่ งานวิจยั และพัฒนา
รัฐธรรมนูญ
กลุ่มประสานงาน
ศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง
ประเทศและวิเทศสัมพันธ์
งานช่วยอ�ำนวยการ

งานช่วยอ�ำนวยการ

๒.๔ อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการ
สรรหาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินิจฉัยคดี และงานบริหารด้านต่าง ๆ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๔) มีบุคลากรทั้งหมด จ�ำนวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วย

๑) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๑๗ คน จ�ำแนกเป็น
๑.๑) นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๓ คน
๑.๒) ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑ คน
๑.๓) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ�ำนวน ๒ คน
๑.๔) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๕๔ คน
๑.๕) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ�ำนวน ๕๖ คน
๒) ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน ๒๔ คน
๓) ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน ๒ คน
๔) ผู้รับจ้างเหมาบริการ จ�ำนวน ๒๑ คน เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ตารางแสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามเพศ
ประเภทบุคลากร

ชาย
๖๔
๑๖
๘๐

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม (คน)

หญิง
๕๒
๘
๒
๖๒

รวม (คน)
๑๑๖
๒๔
๒
๑๔๒

ตารางแสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
จ�ำนวน
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม (คน)

ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี
๒
๑๘
๒๐

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
๕๖
๔
๒
๖๒

๕๕
๒
๕๗

๓
๓

รวม (คน)
๑๑๖
๒๔
๒
๑๔๒
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ทัง้ นี้ หากจ�ำแนกบุคลากรทัง้ หมดของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๓ และเพศหญิง ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖ และหากจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปรากฏว่า บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑ ระดับ
ปริญญาโท ๘๐.๒๘ ระดับปริญญาตรี ๔๓.๖๖ และต�ำ่ กว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ ๑๔.๐๘ ของจ�ำนวนบุคลากรทัง้ หมด

๒
ส่ ว น ที่

ผลการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
การบริหารราชการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระยะ ๕ ปี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำ
แผนปฏิบัติการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยความ
เห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผลการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
๑. ด้านการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดี
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีบทบาทส�ำคัญในด้านต่าง ๆ พอสรุป
ได้ดังนี้
๑.๑.๑ บทบาทด้านการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ
(๑) การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายก่ อ นประกาศใช้ บั ง คั บ
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัย ดังนี้

๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ตราขึ้นโดยถูกต้อง
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และไม่ มี ข ้ อ ความใดขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่ส�ำคัญ คือ

(๒) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้บังคับ มี ๒ ส่วน

๒.๑ การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอโดยศาล ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัย ดังนี้
๑) ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔-๒๑/๒๕๕๔ วินจิ ฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕)
มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
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๑) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๑/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เป็นอันตกไปตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง
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๒) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชก� ำ หนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐
๓) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๒๔/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชก� ำ หนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๓๓
๔) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)

52
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

๕) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑-๓๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๑๙๘
๖) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
๗) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๓๔/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
๘) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๕-๔๑/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓
๙) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒-๔๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
๑๐) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔-๔๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓

๑๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๖/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
๑๒) ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๐/๒๕๕๔ วินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓
๑๓) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๕๑/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
เสรีภาพ

๒.๒ การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ

๑) ต้องเป็นบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้อนั สืบเนือ่ ง
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๒) บุคคลนั้นต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้องกรณีดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย และได้มีค�ำวินิจฉัย
ไปแล้ว ๑ เรื่อง ได้แก่ ค�ำร้องของนายเฉลิม ปิ่นสกุล โดยมีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
๑.๑.๒ บทบาทด้านการตรวจสอบการสิน้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
และรัฐมนตรี
บทบาทในด้านนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยรวม ๓ ค�ำวินิจฉัย ได้แก่
(๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิก
วุฒิสภา มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็น
เหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันที่นายยุทธนา
เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้
บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ซึง่ การด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บุคคลจะใช้สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไว้ดังนี้

(๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพความเป็นสมาชิก
วุฒิสภาของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๑๙ (๕) ประกอบมาตรา ๒๖๖
(๓) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๒๒/๒๕๕๔ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ความเป็ น รั ฐ มนตรี ข อง
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙
๑.๑.๓ บทบาทด้านการตรวจสอบมติของพรรคการเมือง
บทบาทในด้านนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยรวม ๒ ค�ำวินิจฉัย ได้แก่
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(๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้นายจุมพฏ บุญใหญ่ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
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(๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเพื่อไทย มิได้มีลักษณะขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
๑.๑.๔ บทบาทด้านการตรวจสอบเกีย่ วกับพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
บทบาทในด้านนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยรวม ๒ ค�ำวินิจฉัย ได้แก่
(๑) ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๕๔ วินจิ ฉัยว่า ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑
(๒) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๙/๒๕๕๔ วินิจฉัยว่า ค�ำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ที่ไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคของพรรคชีวิตที่ดีกว่า
ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ จ�ำนวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคดีรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และจ�ำนวนคดี
รัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑.๒.๑ คดีที่รับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๕๐ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) เรื่องพิจารณาปกติตามรัฐธรรมนูญ มาตราต่าง ๆ จ�ำนวน ๓๘ เรื่อง
(๒) เรื่องที่ประชาชนยื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง

๑.๒.๒ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ จ�ำนวน ๙๔ เรื่อง ประกอบด้วย
(๑) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๕๑ เรื่อง
- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง
- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑๘ เรื่อง
- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๕ เรื่อง
- เป็นคดีที่รับไว้พิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๖ เรื่อง
(๒) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๔๓ เรื่อง
- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�ำนวน ๘ เรื่อง
- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๔ เรื่อง
- เป็นคดีที่ค้างพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๖ เรื่อง
- เป็นคดีที่รับไว้พิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒๕ เรื่อง
๑.๒.๓ เรื่องร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒๔ เรื่อง

๑.๓.๑ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่ อ ง ประธานรั ฐ สภาขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติรับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตามทีม่ ผี เู้ สนอรวมห้าฉบับ และให้ตงั้ กรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่
เพื่อพิจารณาโดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก ต่อมาทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วส่งคืนสภาผูแ้ ทนราษฎรเมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่ทปี่ ระชุม
สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิม่ เติมของวุฒสิ ภา จึงได้ตงั้ คณะกรรมาธิการร่วมกันเพือ่ พิจารณา
เมือ่ คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้วเสร็จจึงส่งให้แต่ละสภาให้ความเห็นชอบ ซึง่ ทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
และทีป่ ระชุมวุฒสิ ภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยตามทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ กรณีจงึ ถือว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๓) ประธานรัฐสภา
จึงส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพือ่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๓ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จเป็นค�ำวินิจฉัย จ�ำนวน ๕๑ เรื่อง สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
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ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องนี้ยื่นโดยประธานรัฐสภา จึงมีค�ำสั่งให้รับ
ค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๕)
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
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ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๘ ต่อ ๑) เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเสนอโดยประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถูกต้องแล้ว โดยใช้รา่ งทีเ่ สนอโดยประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเป็นร่างหลัก และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ของสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาได้กระท�ำเป็นสามวาระ โดยมีองค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงระยะเวลา
ในการพิจารณาเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แม้การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาเกินกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๒ วรรคสี่ แต่ก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีบทบังคับให้เกิดผลใด ๆ
ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องถือว่าเป็นก�ำหนดเวลาเร่งรัดเท่านั้น ไม่ท�ำให้การตรา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีเ้ สียไป ดังนัน้ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แล้ว
ประเด็นที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจ ารณาข้ อ ความในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๗๔ ร่างมาตรา รวมทั้งในส่วนค�ำปรารภของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว โดยมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่า ค�ำปรารภและร่างมาตรา
รวม ๗๓ ร่างมาตรา ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ร่างมาตรา ๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) เห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
ในท�ำนองเดียวกันว่า ให้หน่วยธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�ำเนินการอืน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสามด้วย อันเป็นการมอบอ�ำนาจ
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แต่มิได้บัญญัติห้ามไม่ให้น�ำระบบ
บัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับเช่นเดียวกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ การก�ำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการ
ไม่ว่าเป็นฝ่ายใดมีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ คือ ให้ก�ำหนดโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติซึ่งออกโดยรัฐสภาเสียก่อน
และหากจะมีการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

ก็ให้กระท�ำได้ดว้ ยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึง่ ออกโดยคณะรัฐมนตรี แต่กต็ อ้ งเป็นกรณีทมี่ บี ญ
ั ชีอตั ราเงินเดือน
และเงินประจ�ำต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอยู่ก่อนแล้ว แม้แต่บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่งของพนักงานอัยการก็เช่นเดียวกัน

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยกเว้นร่างมาตรา ๖๔ ทีม่ ขี อ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอันตกไป ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และให้สง่
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กลับคืน
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล�ำดับ ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม
๑.๓.๒ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ
ของนายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิกวุฒสิ ภา สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๕) หรือไม่
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การทีร่ า่ งมาตรา ๖๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความใหม่แทนโดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้มีอ�ำนาจก�ำหนดและจัดท�ำ
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยในส่วนข้าราชการประเภทอื่น
ให้น�ำบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และในส่วนข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมีอัตราไม่สูงกว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและ
เงินประจ�ำต�ำแหน่งของข้าราชการอัยการได้ โดยไม่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐสภา นั้น จึงมีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการส�ำนักงาน ป.ป.ช. และข้าราชการฝ่ายอื่น นอกจากนี้การก�ำหนดต�ำแหน่ง
หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานแห่งการ
ก�ำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งไว้ในร่างมาตรา ๖๓ ที่ให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๑๐/๑
วรรคหนึง่ ว่า “ในการก�ำหนดต�ำแหน่งข้าราชการส�ำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำ� รงต�ำแหน่งในสาขากระบวนการยุตธิ รรมนัน้
จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือเป็นผู้ส�ำเร็จปริญญาทางกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด” ก็เป็นเพียงการก�ำหนดคุณสมบัติอย่างกว้างเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีข้อความใดก�ำหนดให้ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม
มีความแตกต่างจากข้าราชการฝ่ายอื่น หรือมีคุณสมบัติท�ำนองเดียวกันกับพนักงานอัยการ จึงมีความแตกต่างกัน
ในสาระส�ำคัญ ดังนัน้ ร่างมาตรา ๖๔ ทีใ่ ห้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๑ และให้ใช้ความแทนดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๑ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๕๕ วรรคเจ็ด และเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลที่เป็นข้าราชการฝ่ายอื่น
อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์
ว่าร่างมาตรา ๖๔ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น ไม่เป็นสาระส�ำคัญ

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑
และเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้
นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ (ผู้ถูกร้อง) เป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อมาได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม
อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่า นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของ
ผู้ถูกร้อง ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
นายวัฒนะ วดีศิริศักดิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเป็นราษฎรจังหวัดนครพนม ได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ว่า ผูถ้ กู ร้องเป็นบุพการีของนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำ� บลศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึง่ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง จึงเป็น
บุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็ น เหตุ ใ ห้ ส มาชิ ก ภาพของผู ้ ถู ก ร้ อ งสิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔)
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คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารายงานสรุปการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน
ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
เห็นว่า เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูถ้ กู ร้องเป็นบุพการีของนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำ� บลศรีสงคราม
อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึง่ ถือว่าเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง จึงมีลกั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของ
ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) และให้ส่งเรื่อง
ไปยังประธานวุฒสิ ภา เพือ่ ส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเกีย่ วกับสมาชิกภาพของผูถ้ กู ร้องตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) จึงรับค�ำร้องนี้ไว้วินิจฉัย
ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง สรุปได้ดังนี้
๑) ผู้ถูกร้องรับว่านายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ เป็นบุตรของผู้ถูกร้อง โดยได้รับเลือกตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นต�ำแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากที่ผู้ถูกร้องได้รับการสรรหาให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว
๒) อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภาตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ทจี่ ะให้วฒ
ุ สิ ภาท�ำหน้าทีใ่ นการกลัน่ กรองและตรวจสอบฝ่ายบริหาร
และถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นหลัก หาได้ก�ำหนดให้วุฒิสภามีอ�ำนาจถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ประการใดไม่ แม้รฐั ธรรมนูญจะบัญญัตวิ า่ ให้มอี ำ� นาจถอดถอน “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง” แต่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ไม่ได้บัญญัติให้
นายกเทศมนตรีตำ� บลเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงตามความหมายของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น อ�ำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ประการใด
๓) เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะมาตรา ๒๘๑ และมาตรา ๒๘๕ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๗ แล้ว จะเห็นได้วา่ วุฒสิ ภาไม่มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ ดทีจ่ ะตรวจสอบการบริหารของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ได้เลยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การแปลความหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) ข้อความที่ว่า
“หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง” จึงต้องใช้บงั คับกับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง
ซึง่ มีความหมายเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่บตุ รของผูถ้ กู ร้องเป็นเพียงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิน่
ไม่มลี กั ษณะเหมือนกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงไม่อยูใ่ นความหมายของค�ำว่า “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง”

ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ และการกระท�ำทีเ่ ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้ว เห็นได้วา่ มีเจตนารมณ์เพือ่
ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยก�ำหนดให้สอดคล้องกับปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐซึ่ง
อาจถูกครอบง�ำโดยบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น บุพการี คู่สมรส บุตร เพื่อให้การด�ำเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภามีความเป็นกลาง โปร่งใส และปราศจากการแทรกแซง ท�ำให้สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
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ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๑๕ (๕) บัญญัติว่า “บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ... (๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง” รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติ
บทนิยามของค�ำว่า “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง” ไว้อย่างชัดแจ้ง แต่เมือ่ พิเคราะห์จากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ
ประกอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่ในขณะนี้แล้ว เห็นได้ว่า ต�ำแหน่งทางการเมือง
หมายถึง ต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงเทศบาลด้วย ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�ำบลเป็นต�ำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลนั้น มีอ�ำนาจหน้าที่ในระดับนโยบาย
และก�ำกับทิศทางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลต�ำบลดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นต�ำแหน่งทางการ
เมืองประเภทหนึ่ง ทั้งเมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ ทั้งมาตราแล้ว จะเห็นได้อีกทางหนึ่งว่า
ต�ำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารเทศบาลต�ำบลด้วยนั้น อยู่ในความหมายของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองด้วย ดังมาตรา ๑๑๕ (๙) ได้บัญญัติถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาไว้ อีกข้อหนึ่งว่า จะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองอื่น ซึ่งมิใช่สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี ซึ่งแสดงว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง แต่ไม่ประสงค์
จะให้เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๕ (๙) นี้ จึงต้องเขียนยกเว้นไว้ ดังนั้น ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�ำบลจึงเข้าลักษณะเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) ซึง่ มิได้มขี อ้ ความยกเว้นไว้
เหมือนดังในกรณีมาตรา ๑๑๕ (๙)

อย่างแท้จริง ดังนัน้ ค�ำว่า “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง” ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแม้ว่าอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถควบคุม
การท�ำงาน หรือถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีได้โดยตรง แต่ก็อาจเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติ
ราชการหรือการด�ำเนินงานในหน้าทีป่ ระจ�ำของราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ประโยชน์
ของตนเอง หรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้
อนึ่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ก�ำหนดให้
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็น ๓ ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ท�ำให้เห็นได้ว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ใน
ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดินด้วย ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งที่มีหน้าที่อ�ำนวยการบริหารหรือควบคุม
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของค�ำว่า
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕
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ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นบุพการีของนายยุทธนา
เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงครามซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง จึงมี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันที่มีเหตุให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) คือ วันที่นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา มีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันที่มีเหตุให้ผู้ถูกร้องมีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๕) คือ วันที่นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
๑.๓.๓ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง ประธานวุฒสิ ภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒสิ ภาเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า สมาชิกภาพของนายไพบูลย์
นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕)
ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานวุฒสิ ภา เพือ่ ขอให้วฒ
ุ สิ ภาพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และมีหนังสือส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายประธานวุฒสิ ภา
(นายไพบูลย์ นิตติ ะวัน ผูถ้ กู ร้อง) เพือ่ ขอทราบความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภา ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประกอบ

การปฏิบัติราชการของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา
ได้เคยพิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมายมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งผู้ถูกร้อง
ในฐานะประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายประธานวุฒสิ ภาได้มหี นังสือแจ้งความเห็นดังกล่าวไปให้ผวู้ า่ การ
ตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือที่ร้องขอในวันเดียวกัน
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๑๖ คน (ผู้ร้อง) เห็นว่า ผู้ถูกร้อง
เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยได้รับการเสนอชื่อจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเคยเป็นที่
ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในขณะที่คุณหญิงจารุวรรณด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรณี
ผูถ้ ูกร้องได้ใช้สถานะหรือต�ำแหน่งการเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้อง หรือเพื่อประโยชน์ของคุณหญิงจารุวรรณ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการด�ำเนินงานในหน้าที่ประจ�ำของข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อันเป็นการกระท�ำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เป็นเหตุ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๕) จึงเข้าชื่อร่วมกัน
เพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง

ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
ผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา และได้รับการแต่งตั้งจากประธานวุฒิสภา
ให้เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ตามค�ำสั่งวุฒิสภาที่ ๒๓/๒๕๕๑ ลงวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ กรณีการส่งบันทึกความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มิใช่เป็นความเห็นส่วนตัวหรือเป็นค�ำแนะน�ำหรือค�ำสัง่ และความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวไม่มผี ลผูกพันหน่วยงาน
หรือบุคคลใดให้ต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด เป็นการปฏิบัติตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา อีกทั้งผู้ถูกร้องมิได้กระท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จึงไม่เป็นการใช้สถานะหรือต�ำแหน่งการเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือ
การด�ำเนินงานในหน้าที่ประจ�ำของคุณหญิงจารุวรรณ หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่ประการใด
ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและ
กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐ และพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลด�ำรงต�ำแหน่งและ
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ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวน ๑๖ คน ซึ่งมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๕) และเมื่อประธานวุฒิสภา
ส่งค�ำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�ำนาจ
รับวินิจฉัยค�ำร้องนี้ได้

62

ถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีป่ รึกษา
กฎหมายประธานวุฒสิ ภาตามค�ำสัง่ ของประธานวุฒสิ ภาให้มหี น้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย
แก่ประธานวุฒิสภาตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย และให้รายงานผลการด�ำเนินงานตามภารกิจให้ประธาน
วุฒิสภาทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา เมื่อพิจารณาจากอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าว
แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาแจ้งความเห็น
ทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาเป็นเพียงการให้ข้อมูลตามที่ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐร้องขอเพือ่ ประโยชน์ทางราชการ แม้วา่ คุณหญิงจารุวรรณน�ำไปใช้อา้ ง
ก็ไม่เกีย่ วข้องกับผูถ้ กู ร้อง ประกอบกับความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวเป็นความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษากฎหมายประธานวุฒสิ ภาซึง่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของประธานวุฒสิ ภาตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มิใช่ความเห็นส่วนตนของผู้ถูกร้อง อีกทั้งการปฏิบัติราชการหรือการด�ำเนินงานในหน้าที่ประจ�ำของข้าราชการ
พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ย่ อ มเป็ น ไปตามกรอบของพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่ถอื ว่าผูถ้ กู ร้องใช้สถานะหรือต�ำแหน่งการเป็น
สมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้อง ของผู้อื่น ในการปฏิบัติราชการหรือ
การด�ำเนินงานในหน้าที่ประจ�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๑)
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ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของนายไพบูลย์ นิติตะวัน
ผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๕) ประกอบ
มาตรา ๒๖๖
๑.๓.๔ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔-๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา
๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลยุติธรรมส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความ รวม ๑๘ ค�ำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔
(๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่

ประเด็นเบื้องต้น

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ ว่าด้วยบททั่วไป โดยมาตรา ๒
เป็นบทบัญญัตกิ ำ� หนดให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
มาตรา ๓ วรรคหนึง่ เป็นบทบัญญัตทิ วี่ า่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยท์ รงใช้อำ� นาจนัน้
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล มาตรา ๔ เป็นบทบัญญัตทิ รี่ บั รองและให้ความคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล มาตรา ๖ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็น
อันใช้บงั คับมิได้ มาตรา ๗ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ในกรณีเมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแก่กรณีใด
ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้
บทบัญญัติมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ มิได้มีข้อความที่รับรองสิทธิและ
เสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยู่ในมาตราอื่น
ของรัฐธรรมนูญนี้แล้ว จึงไม่ใช่กรณีที่พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึง
มาตรา ๘๒ จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ได้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ ว่าด้วยบททั่วไป และหมวด ๓
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติรับรองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เห็นว่า ประเด็นตามค�ำร้องสิบแปดค�ำร้องมีประเด็นโต้แย้งว่า
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๓๓
มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่ และ
ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทั้งสิบแปดค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้รวมพิจารณาและมีค�ำวินิจฉัย
ไปในคราวเดียวกัน และเนื่องจากประเด็นบางค�ำร้องคู่ความโต้แย้งว่า ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งในขณะนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการประกาศ
ใช้แล้ว จึงมีค�ำสั่งไม่รับวินิจฉัยเฉพาะประเด็นในส่วนที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งพระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๖ เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้อง
ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ เป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง
ไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย
มาตรา ๒๘ เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถ
ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
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มาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่าการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติรับรองให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง จะกระท�ำมิได้
มาตรา ๔๐ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นบทบัญญัติคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง มีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้
รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ�ำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือพยาน มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐ
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทรัพย์สิน
โดยมาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ เป็นบทบัญญัตใิ ห้สทิ ธิของบุคคลในทรัพย์สนิ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง โดยขอบเขตแห่ง
สิทธิและการจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสอง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ
สืบมรดกของบุคคล และมาตรา ๔๒ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยบัญญัติว่า การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพือ่ การ
อันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ�ำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น
ธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนโดยค�ำนึงถึงราคาที่

ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน
และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
มาตรา ๕๘ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นข้ อ มู ล ข่ า วสารและการร้ อ งเรี ย น โดยเป็ น
บทบัญญัติให้สิทธิของบุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ แนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยมาตรา ๗๕ เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาว่าจะ
ด�ำเนินการเรือ่ งใด ในระยะเวลาใด เพือ่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และต้อง
จัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภา

มาตรา ๘๔ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนด
ให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดย (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม
โดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ และ (๕) ก�ำกับให้การประกอบกิจการที่มีการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด ๑๐ ศาล โดยมาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ อยู่ในส่วนที่ ๑ ว่าด้วยบททั่วไป โดยมาตรา ๑๙๗
วรรคหนึ่ง บัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจของศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไป
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ
ให้ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วรรคสาม เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการโยกย้ายผูพ้ พิ ากษาและตุลาการซึง่ ไม่เกีย่ วกับ
ประเด็นตามค�ำร้อง และวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองหรือ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ส่วนมาตรา ๑๙๘ เป็นบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ ศาล ซึง่ ต้องตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
และการตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง หรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งแทนศาลที่มีอยู่
ตามกฎหมายส�ำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนนั้ รวมทัง้ การบัญญัตกิ ฎหมายให้มผี ลเป็นการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระท�ำมิได้
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มาตรา ๘๑ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยก�ำหนด
ให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการ
ล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย
และองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ และสนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กรภาคเอกชน
ที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

มาตรา ๒๑๑ เป็นบทบัญญัติอยู่ในส่วนที่ ๒ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ศาลที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาส่งความเห็นของศาลหรือ
ค�ำโต้แย้งของคู่ความไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ
แก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
มาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติอยู่ในส่วนที่ ๓ ว่าด้วยศาลยุติธรรม เป็นบทบัญญัติให้
ศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลอื่น

66
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำหรับพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้างช�ำระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับโอน
สินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อน�ำมาบริหาร
ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยให้ลกู หนีซ้ งึ่ รับโอนมาอยูใ่ นฐานะทีส่ ามารถช�ำระหนีท้ คี่ า้ งช�ำระได้ และให้ลกู หนี้
สามารถด�ำเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมดสิ้นลง
หรือเหลือน้อยที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการเงินจนไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้
อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม ดังนั้น พระราชก�ำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีบทบัญญัติก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
โดยให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย “บสท.” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษทั บริหารสินทรัพย์ ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการช�ำระหนี้
ส�ำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารตามวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ เป็น
บทบัญญัตใิ นหมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ส่วนที่ ๓ การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกัน
โดยมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดหลักเกณฑ์การบังคับจ�ำนองหรือบังคับจ�ำน�ำกับทรัพย์สนิ
ที่เป็นหลักประกันส�ำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ซึ่งต้องด�ำเนินการตามขั้นตอน คือ ต้องมีหนังสือบอก
กล่าวให้ลูกหนี้และผู้จ�ำนองหรือผู้จ�ำน�ำทราบ และขอให้ช�ำระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
บอกกล่าว หากไม่ช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ บสท. มีอ�ำนาจด�ำเนินการจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลัก
ประกันได้ โดยมาตรา ๗๖ ให้การจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน กระท�ำได้ ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขาย
ทอดตลาด (๒) โดยวิธอี นื่ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กบั บสท. และลูกหนีม้ ากกว่าการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวิธี
รับโอนทรัพย์สนิ นัน้ มาเป็นของ บสท. ในราคาไม่นอ้ ยกว่าราคาทีพ่ งึ ได้รบั จากการขายทอดตลาดแทนการจ�ำหน่าย
ทั้งนี้ การจ�ำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว มาตรา ๗๗ ให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันจ�ำหน่ายโดยลง
โฆษณาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และในหนังสือพิมพ์รายวันทีแ่ พร่หลายอย่างน้อยหนึง่ ฉบับเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสามวัน และให้ถือว่าการประกาศล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการบอกกล่าวการโอนทรัพย์สินแก่ลูกหนี้
ผู้จ�ำนอง ผู้จ�ำน�ำ ผู้ค�้ำประกัน และบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นทราบแล้ว
อย่างไรก็ดีได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองและเป็นหลักประกันในการจ�ำหน่ายทรัพย์สินไว้
ในมาตรา ๗๘ โดยให้บุคคลซึ่งมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะจ�ำหน่ายสามารถยื่นค�ำคัดค้านและชี้แจงเหตุผลใน
การคัดค้าน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ บสท. ก่อนวันจ�ำหน่ายทรัพย์สินไม่น้อยกว่าสามวันท�ำการและให้

คณะกรรมการบริหารพิจารณาค�ำคัดค้านโดยเร็ว ถ้าเห็นว่าค�ำคัดค้านมีเหตุผลสมควรก็ให้คณะกรรมการบริหาร
สั่งยุติการจ�ำหน่ายทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์สิทธิในทรัพย์สินที่จะจ�ำหน่ายให้เสร็จสิ้น แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่มเี หตุผลสมควรก็ให้สงั่ ยกค�ำคัดค้าน พร้อมทัง้ แจ้งให้ผคู้ ดั ค้านทราบและด�ำเนินการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ต่อไป
ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านภายในก�ำหนดเวลาให้ถือว่าลูกหนี้ ผู้จ�ำนอง ผู้จ�ำน�ำ ผู้ค�้ำประกัน และบุคคลซึ่งมีส่วน
ได้เสียในทรัพย์สนิ นัน้ ได้ให้ความยินยอมการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ แล้ว นอกจากนีม้ าตรา ๗๙ บัญญัตใิ ห้ผเู้ สียหาย
จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ยกค�ำคัดค้านตามมาตรา ๗๘ อาจเรียกร้องให้ บสท. ชดใช้
ค่าเสียหายจากเงินที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน หากพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นดีกว่าลูกหนี้
ผู้จ�ำนอง หรือผู้จ�ำน�ำ และไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีนี้
ผู้เสียหายต้องยื่นค�ำขอต่อศาลภายในก�ำหนดสามเดือนนับแต่วันที่ได้มีการจ�ำหน่ายทรัพย์สินนั้น

พิจารณาแล้วเห็นว่า การทีพ่ ระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ บสท.
มีอำ� นาจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และบังคับจ�ำนองทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันของลูกหนีท้ ี่ บสท. ได้รบั โอน
สิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินมาบริหารเพือ่ บังคับช�ำระหนี้ เป็นวิธกี ารเฉพาะ เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ
บทบัญญัติของพระราชก�ำหนดดังกล่าวมิได้ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึง่ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ทัง้ ไม่ทำ� ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลและหน่วยงาน
ของรัฐไม่เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม และมิได้เป็นเรือ่ งการใช้อำ� นาจขององค์กร โดยไม่คำ� นึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพ หรือเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ เกินความจ�ำเป็น
หรือเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ไม่กระทบต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
ไม่ ก ระทบต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ หรื อ ความเสมอกั น ในกฎหมาย อี ก ทั้ ง ไม่ เ ป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
มิได้เป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมตามมาตรา ๔๐ แม้วา่ พระราชก�ำหนดดังกล่าวจะจ�ำกัดสิทธิ
ของบุคคลในทรัพย์สินบางประการ แต่ก็เป็นการจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวเพียงเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ และการค้างช�ำระหนีข้ องลูกหนีข้ องสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
และสถาบันการเงินของประเทศ เป็นการด�ำเนินการเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือองค์กรใดองค์กรหนึง่ โดยเฉพาะ และมิได้เกีย่ วกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ อีกทัง้ มิได้ตดั สิทธิผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการกระท�ำของ บสท. ในการทีจ่ ะใช้
สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาลยุติธรรม อันเป็นการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
จากการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้ว มิได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพื้นฐาน

67
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำหรับเงินที่ได้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินมาตรา ๘๐ ให้ บสท. หักค่าใช้จ่ายในการจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินก่อนที่จะช�ำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับ บสท. ถ้ามีเงินคงเหลือให้ส่งคืนให้แก่ลูกหนี้ ผู้จ�ำนอง หรือผู้จ�ำน�ำ
แล้วแต่กรณี และในการจ�ำหน่ายทรัพย์สินหรือ บสท. รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๗๖ นั้น มาตรา ๘๑ ให้สิทธิ
ของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตหรือ บสท. ไม่เสียไป แม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของลูกหนี้และห้าม
หักกลบลบหนีท้ มี่ อี ยูก่ บั ลูกหนีจ้ ากจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ อีกทัง้ มาตรา ๘๒ มิให้มกี ารเพิกถอน
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๗๖

แห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม หรือแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมิได้เป็นการก้าวล่วงอ�ำนาจตุลาการ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา
๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ ตามที่โต้แย้งในค�ำร้องดังกล่าวแต่อย่างใด
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒
มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘
มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
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๑.๓.๕ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเป็นรัฐมนตรีของ
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ รวม ๑๘ คน ผู้ร้อง เข้าชื่อร่วมกัน
เพื่อขอให้ประธานวุฒิสภาส่งค�ำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้ถูกร้องที่ ๑ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลให้
ความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องที่ ๑ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๖) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายค�ำร้องเฉพาะผู้ถูกร้องที่ ๑
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องกรณีนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ถูกร้องที่ ๒ สรุปได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระบุวา่ พลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คูส่ มรสของ ผูถ้ กู ร้องที่ ๒ มีเงินลงทุน
ในคณะบุคคลวรจันทร์ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เรือ่ งนีผ้ รู้ อ้ งตรวจสอบแล้วพบว่า เงินลงทุนในคณะบุคคลวรจันทร์
ดังกล่าวเป็นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ และพันเอกหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์ (ยศขณะนั้น) ที่ร่วมกันจัดตั้ง
คณะบุคคลวรจันทร์ เมือ่ วันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๕ เงินลงทุนร่วมกันคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
รับตรวจสอบบัญชีและรับท�ำบัญชี ซึง่ คูส่ มรสของ ผูถ้ กู ร้องที่ ๒ เป็นผูจ้ ดั การและมีอำ� นาจในการด�ำเนินการต่าง ๆ
ผู้ร้องเห็นว่า การด�ำเนินการของคณะบุคคลวรจันทร์มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคู่สมรสของ ผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลวรจันทร์ กรณีจึง
เป็นการกระท�ำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ

รัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องที่ ๒ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวน ๑๘ คน ซึ่งมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภา
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องที่ ๑ และความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องที่ ๒ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) และเมือ่ ประธานวุฒสิ ภาส่งค�ำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจงึ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๗ (๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�ำนาจรับวินิจฉัยค�ำร้องนี้ได้ โดยในการนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเฉพาะ
กรณีผู้ถูกร้องที่ ๒ ส่วนกรณีผู้ถูกร้องที่ ๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายค�ำร้องไปก่อนแล้ว
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ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องที่ ๒
ผู้ถูกร้องที่ ๒ ชี้แจงว่า ค�ำว่า “คณะบุคคล” กับ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” มีถ้อยค�ำที่แตกต่างกัน
จึงมีความหมายต่างกัน ถ้ากฎหมายมีเจตนารมณ์มงุ่ หมายให้คณะบุคคลมีความหมายเช่นเดียวกันกับห้างหุน้ ส่วน
สามัญย่อมต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒ บัญญัติให้สัญญา
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเป็นสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกันเข้าเพื่อกระท�ำกิจการร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์
จะแบ่งก�ำไรอันพึงได้แต่กจิ การทีท่ ำ� นัน้ ในขณะทีค่ ณะบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปตกลงกันเข้า
เพือ่ กระท�ำกิจการร่วมกัน แต่ไม่มวี ตั ถุประสงค์จะแบ่งปันผลก�ำไรอันพึงได้แต่กจิ การทีท่ ำ� นัน้ การจัดตัง้ คณะบุคคล
วรจันทร์ได้มีการยื่นค�ำขอต่อกรมสรรพากรโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยหลักการแล้วจึงไม่เข้าลักษณะของการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลวรจันทร์จัดตั้งขึ้นก็เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการแยกฐานการเสียภาษี ซึ่งหากคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่จัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ขึ้นก็ต้องน�ำ
รายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระรับตรวจสอบบัญชีไปค�ำนวณรวมกับรายได้ของผูถ้ กู ร้องที่ ๒ ท�ำให้เกิดความ
ยุ่งยากและเสียภาษีในอัตราที่สูงท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ในขณะที่คณะบุคคลวรจันทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อรับ
ตรวจสอบบัญชีและรับท�ำบัญชี โดยเงินลงทุนน�ำมาซือ้ โต๊ะ แฟ้มเอกสารและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ โดยใช้สถานประกอบการ
ที่เดียวกันกับบ้านพักซึ่งเป็นที่อาศัยของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ การด�ำเนินกิจการไม่ได้แสวงหาก�ำไรมาแบ่งปัน
กันเนื่องจากคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ค่าจ้างที่ได้มาจากการรับตรวจ
สอบบัญชีและรับท�ำบัญชีนำ� มาเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูบดิ ามารดาและเป็นค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนทัง้ หมด รายได้
ทัง้ หมดคูส่ มรสของผูถ้ กู ร้องที่ ๒ เป็นผูร้ บั และจัดการแต่ผเู้ ดียวไม่เคยแบ่งปันให้แก่พนั เอกหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์
ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงและได้พิจารณาเป็นที่ยุติแล้วว่า
กรณีไม่เข้าข่ายเป็นการกระท�ำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีต่อมาเมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ก็ได้มีการจดทะเบียนยกเลิกคณะบุคคลวรจันทร์ไปแล้วโดยไม่มีการช�ำระบัญชีเหมือนกับ
การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เงินลงทุนของคู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ ใน
คณะบุคคลวรจันทร์จงึ ไม่มลี กั ษณะเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องแจ้งความประสงค์ถอื ครองหุน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
โอนหุ้นไปยังนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๖๙ หรือไม่

ประเด็นวินิจฉัย
มีประเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยก่อนว่า คณะบุคคลวรจันทร์มลี กั ษณะเป็นห้างหุน้ ส่วนตามรัฐธรรมนูญ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ ไม่ได้บัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วนไว้
แต่เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท อันเป็นกฎหมาย
ทั่วไปซึ่งบัญญัติความหมายของห้างหุ้นส่วนไว้ในหมวด ๑ มาตรา ๑๐๑๒ ว่า “อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษทั นัน้ คือสัญญาซึง่ บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปตกลงเข้ากันเพือ่ กระท�ำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก�ำไร
อันจะพึงได้แต่กจิ การทีท่ ำ� นัน้ ” จึงกล่าวได้วา่ ห้างหุน้ ส่วนต้องมีลกั ษณะดังนี้ (๑) สัญญาซึง่ บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
ตกลงเข้ากัน (๒) เพื่อกระท�ำกิจการร่วมกัน และ (๓) มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันก�ำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท�ำนั้น
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ส่วนค�ำว่า คณะบุคคล ปรากฏตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๖ วรรคสอง
ทีก่ ำ� หนดให้บคุ คลมีหน้าทีย่ นื่ รายการเกีย่ วกับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ในระหว่างปีภาษีทลี่ ว่ งมาแล้วว่า “ในกรณี
ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลมีเงินได้พงึ ประเมินในปีภาษีทลี่ ว่ งมาแล้วเกินจ�ำนวนตาม (๑) ให้
ผู้อ�ำนวยการหรือผู้จัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นที่ได้รับ
ในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วภายในก�ำหนดเวลาและตามแบบเช่นเดียวกับวรรคก่อน การเสียภาษีในกรณีเช่นนี้
ให้ผู้อ�ำนวยการหรือผู้จัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้นจากยอดเงินได้พึงประเมิน
ทั้งสิ้นเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวไม่มีการแบ่งแยก ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคน
ไม่จำ� ต้องยืน่ รายการเงินได้สำ� หรับจ�ำนวนเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวเพือ่ เสียภาษีอกี แต่ถา้ ห้างหุน้ ส่วนหรือคณะบุคคล
นั้นมีภาษีค้างช�ำระ ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนร่วมรับผิดในเงินภาษีที่ค้างช�ำระนั้นด้วย”
แต่ประมวลรัษฎากรก็ไม่ได้ให้นิยามค�ำว่า “คณะบุคคล” ว่ามีความหมายอย่างไร คงได้ความจากผู้แทนอธิบดี
กรมสรรพากร ที่เบิกความต่อศาลว่า คณะบุคคลตามประมวลรัษฎากร หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกระท�ำกิจการโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลก�ำไร ดังนั้น ประเด็นที่ว่าคณะบุคคลจะมีลักษณะเป็น
ห้างหุ้นส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ หรือไม่ จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
ข้อเท็จจริงจากทางไต่สวนในคดีนี้ได้ความว่าพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของ
ผู้ถูกร้องที่ ๒ และพลตรีหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์ จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคลวรจันทร์ที่กรมสรรพากร
เพื่อเป็นการแยกฐานภาษีของพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ เท่านั้น โดย พลตรีหญิง
จันทิมา เสนเนียม เป็นผู้ลงทุนและด�ำเนินกิจการของคณะบุคคลวรจันทร์ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเลิกคณะบุคคล
วรจันทร์ และเป็นผู้รับประโยชน์จากการกระท�ำกิจการแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการแบ่งปันรายได้ให้แก่พลตรีหญิง
ชกานาฏ จันทรวงศ์ แต่อย่างใด กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงว่า พลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม และ
พลตรีหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์ ได้รว่ มกระท�ำกิจการอันเป็นคณะบุคคล การจดทะเบียนจัดตัง้ คณะบุคคลวรจันทร์
เป็นเพียงการตัง้ ฐานภาษีใหม่โดยไม่ประสงค์จะมีการผูกพันกันตามนัน้ กิจการของคณะบุคคลวรจันทร์เป็นกิจการ
ของพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว กรณีไม่เป็นการกระท�ำที่เข้าลักษณะ
เป็นคณะบุคคล ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า คณะบุคคลวรจันทร์เป็นห้างหุ้นส่วน และพลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม
คู่สมรสของผู้ถูกร้องที่ ๒ มีการกระท�ำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๙
๑.๓.๖ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จ�ำกัด) เพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลปกครองไม่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้
จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ของศาลปกครองกลางชั้นต้นที่ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาและขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ตามค�ำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง เป็นกรณีที่อยู่ในอ�ำนาจ
พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดมิอาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ และในการพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจ�ำต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก�ำหนดดังกล่าวบังคับแก่คดีและ
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จ�ำกัด ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย ที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน
ที่ ๓ และนายณรงค์ เลิศนันทกุล ที่ ๔ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีการจดทะเบียนจ�ำนองกับธนาคารมหานคร จ�ำกัด
(มหาชน) ต่อมาได้โอนสิทธิการรับจ�ำนองให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ยื่น
ค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับจ�ำนองและยื่นค�ำขอขายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของ
ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จ�ำนองและได้ลงลายมือชื่อในค�ำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่มีหนังสือมอบอ�ำนาจ
จากผู้ฟ้องคดีและได้ให้ถ้อยค�ำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนโดยอ้างว่าได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทั้งสองแปลงมาจากการขายทอดตลาดของศาล
ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมอบอ�ำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ด�ำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงมีหนังสือขอให้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมระงับจ�ำนองและขายตามค�ำขอของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๔ ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ด�ำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีความเห็นยืนตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองกลางขอให้มีค�ำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ าก่อน เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ จึงให้สง่ ค�ำโต้แย้งของผูฟ้ อ้ งคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้อง
คดีที่โต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ ซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดจะใช้บทบัญญัตมิ าตรา ๑๑ แห่งพระราชก�ำหนดดังกล่าวบังคับแก่คดีนี้ และยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
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ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑ บททั่วไป โดย
มาตรา ๒๖ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้การใช้อำ� นาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
ความคุม้ ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย ทัง้ นี้ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๗ มิได้มขี อ้ ความใด
ทีร่ บั รองสิทธิและเสรีภาพในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ เนือ่ งจากสิทธิและเสรีภาพทีเ่ ป็นเรือ่ งเฉพาะมีบญ
ั ญัตอิ ยูใ่ น
มาตราอืน่ ของรัฐธรรมนูญนีแ้ ล้ว จึงไม่อาจอ้างหรือโต้แย้งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ ได้
มาตรา ๒๘ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดี
ในศาลได้ และวรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่รับรองการใช้สิทธิทางศาลของบุคคล เพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่าการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) เป็นบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเป็นบทบัญญัตคิ ุ้มครองสิทธิของบุคคลให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

มาตรา ๖๐ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิ
ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�ำหรือ
ละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มีบทบัญญัติก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ โดยให้ บสท. ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐมีอำ� นาจบังคับจ�ำน�ำ บังคับจ�ำนอง
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นหลักประกันของลูกหนีท้ ี่ บสท. ได้รบั โอนหนีม้ าจากสถาบันการเงินทีเ่ ป็นเจ้าหนีเ้ ดิมมาบริหารเพือ่
บังคับช�ำระหนี้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถช�ำระหนี้ได้โดยเร็ว

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ แล้ว เห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติคุ้มครอง บสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงินให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว เพือ่ ประโยชน์
แก่ระบบเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มิได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
ซึง่ สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าวหากปล่อยทิง้ ไว้เนิน่ นานจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสถาบันการเงินอย่างรุนแรงอันจะ
กระทบต่อประโยชน์สว่ นรวมของประเทศ อีกทัง้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นเพียงการยกเว้นเฉพาะกรณีการน�ำคดีขนึ้
สู่ศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และการกระท�ำอื่นใดของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หากมี
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำของ บสท. บุคคลนั้นก็ย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาต่อศาลยุติธรรมได้ พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จึงมิได้เป็น
เรื่องการใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐโดยไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ไม่ท�ำให้สิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่กระทบต่อกรณีที่บุคคลจะอ้างศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตน ไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรอง
ไว้ และมิได้กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรม
และสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐
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พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ ว่าด้วยการจัดตั้งและเงินทุน โดยมีสาระเกี่ยวกับการไม่ให้น�ำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท.
ตามพระราชก�ำหนดนี้ และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ ค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัย การอนุญาต และการกระท�ำอื่นใด
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. เนื่องจาก
บสท. คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยไม่ต้องอาศัย
อ�ำนาจศาล และการออกระเบียบค�ำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้ จึงจ�ำเป็นต้องให้
ความคุ้มครองแก่ บสท. คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารไม่ต้องถูกด�ำเนินคดีในศาลปกครอง

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา
๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐
๑.๓.๗ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายสรศักดิ์ ตั้งทวีสิน หรือตั้งบัณฑิต เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ที่ ๑
กับพวกอีกสองคน เป็นจ�ำเลย ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากจ�ำเลยที่ ๑ จ�ำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อันเป็นที่ดินพิพาทโดยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยไม่มีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้และ
ผูจ้ ำ� นองช�ำระหนีภ้ ายในเวลาหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าว ซึง่ จะต้องระบุดว้ ยว่าหากไม่ปฏิบตั กิ าร
ช�ำระหนีภ้ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จ�ำเลยที่ ๑ จะบังคับช�ำระหนีต้ ามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมาจ�ำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โดยไม่ได้แสดงเหตุผลว่า การจ�ำหน่าย
โดยวิธีการขายทอดตลาดนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กับจ�ำเลยที่ ๑ และลูกหนี้มากกว่า ทั้งในการโอนกรรมสิทธิ์นั้นก็
ไม่มลี กู หนีค้ นใดให้ความยินยอม นอกจากนัน้ จ�ำเลยที่ ๑ ยังได้ประกาศให้มกี ารประมูลซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ดังกล่าว ซึง่ โจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านแต่จำ� เลยที่ ๑ มิได้หยุดการกระท�ำแต่อย่างใด โจทก์จงึ ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จ�ำเลยทั้งสามได้กระท�ำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจ�ำเลยทั้งสาม
ไม่ดำ� เนินการให้ถอื เอาค�ำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาโดยให้จำ� เลยทัง้ สามรับผิดเสียค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดให้แก่โจทก์
ต่อมาโจทก์ย่ืนค�ำร้องโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ให้สิทธิแก่จ�ำเลยที่ ๑ กรณีการจ�ำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีอื่นที่จะเป็นประโยชน์กับ
บสท. และลูกหนีม้ ากกว่า ก็ให้จำ� หน่ายโดยวิธอี นื่ ได้ หรือรับโอนทรัพย์สนิ นัน้ ไว้ในราคาไม่นอ้ ยกว่าราคาทีจ่ ะพึงได้
รับจากการขายทอดตลาดแทนการจ�ำหน่ายก็ได้นนั้ ขัดต่อบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีใ่ ห้ความคุม้ ครองสิทธิของบุคคล
ในทรัพย์สิน พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ที่ตัดสิทธิหรือเพิกถอนอ�ำนาจ
ของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษา โดยมิให้นำ� กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครองมาใช้บงั คับแก่การด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชก�ำหนดนี้
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ เป็นบทบัญญัตทิ ลี่ ดิ รอนสิทธิและเสรีภาพใน
ทรัพย์สนิ ของบุคคลโดยอ�ำนาจฝ่ายปกครอง บทบัญญัตแิ ห่งพระราชก�ำหนดดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ที่ให้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
และมาตรา ๖๐ ที่ให้สิทธิบุคคลใช้กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา ๖๒ ที่ให้สิทธิบุคคลที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานนั้น และมาตรา ๒๗๑ ที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี

ศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ห็ น ว่ า ข้ อ โต้ แ ย้ ง ของโจทก์ เ ป็ น กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทัง้ ยังไม่ปรากฏว่ามีคำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น
ดังกล่าว จึงสมควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ว่าพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยไว้แล้ว ตามค�ำวินิจฉัยที่
๔ - ๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา
๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ ส่วนประเด็นที่ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓
หรือไม่ นัน้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำ� วินจิ ฉัยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวแล้วว่า พระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ ตามค�ำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๖ มีหลักการอย่างเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ และประเด็นที่ว่าพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ หรือไม่ นั้น
ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยไว้แล้วตามค�ำวินจิ ฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ จึงไม่จ�ำต้อง
วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวซ�้ำอีก ดังนั้น คงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐
และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
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ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีส่ง
ค�ำโต้แย้งของโจทก์ทโี่ ต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖
มาตรา ๔๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๗๑ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่ และ
ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องนีไ้ ว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย และเนือ่ งจากในขณะทีม่ กี ารยืน่ ค�ำร้องดังกล่าวรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้แล้ว จึงมีค�ำสั่งไม่รับพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นที่
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่
จะฟ้อง หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ส่วน
มาตรา ๒๒๓ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง โดยบัญญัติถึงอ�ำนาจของศาลปกครอง
และล�ำดับชั้นศาลปกครอง โดยให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ส�ำหรับพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖
และมาตรา ๘๒ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ส่วนที่ ๓ การจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดหลักเกณฑ์การบังคับจ�ำนองหรือบังคับจ�ำน�ำกับทรัพย์สนิ
ที่เป็นหลักประกันส�ำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ซึ่งต้องด�ำเนินการตามขั้นตอน คือ ต้องมีหนังสือบอก
กล่าวให้ลูกหนี้และผู้จ�ำนองหรือผู้จ�ำน�ำทราบ และขอให้ช�ำระหนี้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
บอกกล่าว หากไม่ช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ บสท. มีอ�ำนาจด�ำเนินการจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันได้ โดยมาตรา ๗๖ ให้การจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน กระท�ำได้ ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธี
การขายทอดตลาด (๒) โดยวิธีอื่น ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ บสท. และลูกหนี้มากกว่าการขายทอดตลาด
และ (๓) โดยวิธีรับโอนทรัพย์สินนั้นมาเป็นของ บสท. ในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่พึงได้รับจากการขายทอดตลาด
แทนการจ�ำหน่าย ส่วนมาตรา ๘๒ เป็นบทบัญญัตทิ มี่ ใิ ห้มกี ารเพิกถอนการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนด
ไว้ในมาตรา ๗๖
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒ แล้วเห็นว่า เป็นบทบัญญัติที่มีขึ้นเพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จ�ำนวนมากของสถาบันการเงินซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยสาระส�ำคัญของมาตราดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีความมุ่งหมายและก�ำหนดวิธีการเฉพาะเพื่อ
ฟืน้ ฟูความมัน่ คงของสถาบันการเงิน โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมทัง้ ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนี้ กล่าวคือ ในส่วนของลูกหนี้
มุ่งหมายให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ที่ค้างช�ำระและสามารถกลับมาประกอบกิจการได้อย่างปกติ และในส่วนของเจ้าหนี้
มุง่ หมายให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ช�ำระหนีท้ ค่ี า้ งช�ำระ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหลักการพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม และโดยทีเ่ ป็นกฎหมาย
ทีก่ ำ� หนดมาตรการไว้เป็นการเฉพาะเพือ่ ฟืน้ ฟูความมัน่ คงของสถาบันการเงินทีม่ หี นีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้จำ� นวนมาก
บสท. จึงมีอ�ำนาจบังคับจ�ำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้ที่ บสท. รับโอนมาจากสถาบันการเงิน
มาบริหาร โดยมิได้ตัดสิทธิในการที่จะใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีต่อศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘
หากว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำ หรือละเว้นการกระท�ำของ บสท. จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๐ อีกทัง้ พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๒
ไม่มปี ระเด็นทีเ่ กีย่ วกับอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองจึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓

ประเด็นที่สอง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๒๑๘ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยเป็น
บทบัญญัติว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ โดยมิได้มีข้อความที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่กรณีที่พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ จะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ได้
มาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๕ สิทธิ
ในทรัพย์สิน โดยวรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติให้สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่ง
สิทธิและการจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสอง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการ
สืบมรดกของบุคคล

มาตรา ๒๑๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม โดยให้ศาลยุติธรรม
มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลอื่น
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ เป็นบทบัญญัติที่
อยูใ่ นหมวด ๑ การจัดตัง้ และเงินทุน โดยมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการไม่ให้นำ� กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท.
และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ ค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัย การอนุญาต และการกระท�ำอื่นใดของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหาร อันเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เนื่องจาก บสท. มีอ�ำนาจในการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ส่วนคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจออกระเบียบค�ำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้ จึงจ�ำเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่ บสท. คณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อไม่ให้ต้องถูกด�ำเนินคดีในศาลปกครอง และไม่ให้เกิดการประวิงคดี
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๑ แล้ว เห็นว่าเป็นบทบัญญัติคุ้มครอง บสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถแก้ปญ
ั หาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงินให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว เพือ่ ประโยชน์
แก่ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม มิได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
แม้วา่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวจ�ำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ แต่กเ็ ป็นการจ�ำกัดสิทธิเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น และไม่ได้กระทบ
กระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ อีกทั้งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการ
ยกเว้นเฉพาะกรณีการน�ำคดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาคดีของศาลปกครองเท่านัน้ หากมีผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย บุคคลนัน้
มีสทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลยุตธิ รรมได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จึงเป็นการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลในการมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
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มาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิ
ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน โดยบัญญัติให้สิทธิบุคคลมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน

สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๑๘ ประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งให้อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา
๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๒๑๘ และมาตรา ๒๒๓
๑.๓.๘ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจุมพฏ บุญใหญ่) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ามติของพรรค
เพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายจุมพฏ บุญใหญ่ (ผู้ร้อง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)
ว่ามติของพรรคเพื่อไทย (ผู้ถูกร้อง) มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่ สรุปได้ดังนี้
(๑) ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดสกลนคร
สังกัดพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
ยุบพรรคพลังประชาชน ผู้ร้องได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง และผู้ถูกร้องได้มีมติรับเข้าเป็นสมาชิก
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
(๒) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องว่ามีสมาชิกพรรค
กล่าวหาว่าผู้ร้องละเมิดวินัยและจรรยาบรรณของพรรค จึงให้ผู้ร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินัย
และจรรยาบรรณและผู้ร้องได้ยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณแล้ว ต่อมา
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกร้องได้จัดให้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ถูกร้อง ลงมติขับผู้ร้องให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องตามข้อบังคับ
พรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ โดยมีผลตามกฎหมายให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
โดยมติดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าผู้ร้องกระท�ำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์
ที่ไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าร่วมสัมมนาและลงพื้นที่กับพรรค
ภูมิใจไทยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๓
(๓) ผู้ร้องเห็นว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกนั้นไม่เพียงแต่
ท�ำให้สมาชิกภาพของผู้ร้องต้องสิ้นสุดลงเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ร้องอีกสถานะหนึ่งต้องสิ้นสุดลงด้วยนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องมีมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๗) ท�ำให้
ผูร้ อ้ งไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของปวงชนชาวไทยได้ มติของพรรคผูถ้ กู ร้องจึงขัดต่อสถานะและ

การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๔๒
(๔) ผู้ร้องเห็นว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคโดยเหตุ
ที่ผู้ร้องวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันและองค์กรบริหารของพรรคเป็นการขัดและแย้งกับหลักการพื้นฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๕) ผู้ร้องไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยและไม่เคยแนะน�ำหรือเชิญชวน
ประชาชนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย แต่ผู้ร้องกลับได้แนะน�ำและเชิญชวนให้ประชาชนสมัคร
เป็นสมาชิกของผู้ถูกร้องทั้งในเขตเลือกตั้งที่ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งในจังหวัดสกลนครด้วย
อันเป็นกิจกรรมทางการเมืองนอกรัฐสภาที่ผู้ร้องด�ำเนินการกับผู้ถูกร้อง
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) วรรคสาม ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๔) จึงรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๒) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ พรรคภูมิใจไทยได้จัดสัมมนาขึ้นที่จังหวัด
สกลนคร ผูร้ อ้ งซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในสังกัดผูถ้ กู ร้องได้ไปร่วมในงานดังกล่าว และได้แสดงตน
ปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนอย่างชัดเจนโดยการถอดเสื้อของตนเองออกแล้วน�ำเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของ
พรรคภูมใิ จไทยมาสวมแทน โดยมีหวั หน้าพรรคภูมใิ จไทยช่วยสวมใส่ อีกทัง้ ได้รว่ มรณรงค์และแสดงตนในขบวนแห่
ของพรรคภูมใิ จไทยโดยสวมเสือ้ ของพรรคภูมใิ จไทยอยูต่ ลอดเวลา และยังได้แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนว่าไม่ได้อยูก่ บั
ผู้ถูกร้องแล้ว แสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ร้องและการวางแผนตัดสินใจที่จะมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย นอกจากนี้
ผู้ร้องยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอันมีลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันหรือองค์กรบริหารของพรรค
ต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย และมีพฤติกรรมที่ละทิ้งภาระหน้าที่ที่มีต่อพรรคโดยไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองทั้งภายในพรรคและกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ โดยผู้ร้องได้ขาดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรค ตัง้ แต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบนั ซึง่ รวมจ�ำนวนครัง้ ทีข่ าดประชุมจนถึงเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๓ มีจ�ำนวนถึง ๔๗ ครั้ง
(๓) มีสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง จ�ำนวน ๓๔ คน ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณ กล่าวหาว่าพฤติการณ์ดงั กล่าวของผูร้ อ้ งเป็นการกระท�ำผิดวินยั และละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
ตามข้อบังคับของพรรค ซึ่งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ร้องชี้แจง
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ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
(๑) การออกข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงมี
สภาพบังคับต่อสมาชิก เมือ่ ผูร้ อ้ งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรค จึงต้องด�ำรงตนอยูภ่ ายใต้กรอบข้อบังคับพรรค
เช่นเดียวกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ผูร้ อ้ งเป็นทัง้ สมาชิกพรรคและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงต้องไม่กระท�ำการใดอันเป็น
การฝ่าฝืนต่อข้อบังคับพรรค แต่ผรู้ อ้ งได้ละทิง้ อุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรคเพือ่ ผลประโยชน์สำ� หรับตนเอง
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พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาข้อกล่าวหาและการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว คณะกรรมการวินยั และจรรยาบรรณได้พจิ ารณาค�ำชีแ้ จง
แก้ข้อกล่าวหาของผู้ร้องและพิจารณาพยานหลักฐานทั้งในส่วนของผู้กล่าวหาแล้วมีมติว่าผู้ร้องกระท�ำการขัดต่อ
ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ ข้อ ๙ (๔) ข้อ ๑๐ (๗) ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑๖ (๓) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) ข้อ ๑๙ (๒) (๔) และ (๙) ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องได้มีมติ โดยวิธีการลงคะแนนลับด้วยคะแนนจ�ำนวน ๑๗๙ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน ๑๑ คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอีก
๑๘๙ คน รวมเป็น ๒๐๐ คน) ซึง่ เป็นจ�ำนวนคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องคณะกรรมการบริหารและสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
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(๔) มูลเหตุของการด�ำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณกับผู้ร้องเป็นเรื่องความประพฤติ
และพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ร้องโดยแท้ ทั้งเรื่องพฤติกรรมการละทิ้งอุดมการณ์ของพรรคไปร่วมกิจกรรม
แสดงตนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น การกล่าวร้ายโจมตีพรรค สมาชิกและการบริหารงานของพรรค อีกทั้ง
การไม่เข้าร่วมประชุมพรรคซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรของผูร้ อ้ ง การจะพิจารณาว่ามติของพรรคผูถ้ กู ร้องขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือไม่นนั้
ต้องพิจารณาที่มูลเหตุแห่งการมีมติ มิใช่พิจารณาที่ผลของมติ การที่ผู้ร้องต้องพ้นจากสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
และต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเพียงผลทางกฎหมายที่ผู้ถูกร้องมีมติให้พ้นจาก
สมาชิกของพรรคเท่านั้น แต่มูลเหตุแห่งการให้พ้นจากสมาชิกของพรรคมิได้มีกรณีใดที่เกี่ยวกับสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องแต่อย่างใด
(๕) การที่ผู้ถูกร้องให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค เพราะเหตุท�ำผิดข้อบังคับ
ของพรรคอันเป็นการท�ำผิดวินัยและจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนั้น เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรค
เพือ่ ลงโทษผูร้ อ้ งทีก่ ระท�ำการฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรค เมือ่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัตใิ ห้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของพรรค หลักการ
ดังกล่าวจึงถือเป็นหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขในด้าน
ทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคลในองค์กรทางการเมือง การทีผ่ รู้ อ้ งด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกของพรรคผูถ้ กู ร้องไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของพรรค จึงถือว่าผูร้ อ้ งเป็นผูท้ กี่ ระท�ำการอันเป็น
การขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพือ่ เป็นองค์กร
หรือสถาบันหลักในทางการเมืองที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการปกครองประเทศให้มีความมั่นคง
พรรคการเมืองจึงต้องมีโครงสร้างองค์กร การบริหารภายใน ความประพฤติของสมาชิกพรรคในด้านจริยธรรม
วินัยและจรรยาบรรณ ที่จะสามารถสร้างความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองได้ ส�ำหรับวินัยและ
จรรยาบรรณของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมีความส�ำคัญต่อความเป็นสถาบัน เพราะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญยิ่ง
ในการควบคุมสมาชิกพรรคให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบาย ดังนัน้ สมาชิกพรรคการเมืองทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จึงต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของพรรคโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าสมาชิกทั่วไป

(๗) มติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกนั้น เป็นการท�ำภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของพรรค และตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระท�ำของผู้ร้อง
ผูร้ อ้ งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจึงต้องรักษาระเบียบวินยั และปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของพรรค แต่นอกจากละเลย
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของพรรคแล้ว ยังกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคด้วยการละทิง้ อุดมการณ์
นโยบายของพรรค และกล่าวให้รา้ ยพรรค และสมาชิกอืน่ ในทางทีเ่ สียหาย โดยประกาศเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
อื่นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นอย่างเปิดเผย พฤติการณ์ของผู้ร้องจึงเป็นเรื่องความ
ประพฤติส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มติของพรรคผู้ถูกร้อง
ที่ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกจึงไม่มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
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ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง
เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบพระราชก�ำหนด การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตัง้ กระทูถ้ าม การอภิปราย และการลงมติ
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรถู ก ครอบง� ำ หรื อ ตกอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจของ
พรรคการเมืองจนขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการตัดสินใจใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าที่
เป็นผูแ้ ทนปวงชน รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองเรือ่ งดังกล่าวนีไ้ ว้ในมาตรา ๑๒๒ ว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อม
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�ำใด ๆ และต้องปฏิบัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมือง
ในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นบทบัญญัตเิ ริม่ ต้นให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมทางการเมืองและกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้อำ� นาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมือง
อันเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิของ
บุคคลที่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ก็ย่อมใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้โดยที่บุคคลนั้นไม่จ�ำต้องลาออก
จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วม
อุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไปสู่ความเป็น
สถาบันในทางการเมือง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญจึงบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก
หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด

82
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

เมือ่ พิจารณาเหตุทพี่ รรคผูถ้ กู ร้องมีมติให้ผรู้ อ้ งพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึง่ ประกอบด้วย
เหตุผลที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องขึ้นเวทีในงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง
วันที่ ๕ - ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ โดยผูร้ อ้ งถอดเสือ้ ออกแล้วน�ำเสือ้ ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ของพรรคภูมใิ จไทยมาสวมแทนโดยมี
หัวหน้าพรรคภูมใิ จไทยช่วยสวมใส่ พร้อมทัง้ ได้รว่ มรณรงค์และแสดงตนในขบวนแห่ของพรรคภูมใิ จไทยโดยสวมเสือ้
ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ตลอดเวลา และผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจากนี้ผู้ร้องจะเข้าร่วมกิจกรรมพรรค
ภูมใิ จไทยอย่างเต็มตัวและผูร้ อ้ งไม่ได้อยูพ่ รรคเพือ่ ไทยแล้ว กรณีของผูร้ อ้ งตามข้อเท็จจริงทีไ่ ด้ความข้างต้นเป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับความประพฤติของผูร้ อ้ งเองทีแ่ สดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอืน่ แม้จะยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองอืน่ อย่างเป็นทางการก็ตาม เหตุทผี่ รู้ อ้ งไม่ลาออกจากพรรคการเมืองผูถ้ กู ร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของ
ผู้ร้องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้อง มิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่
พรรคผู้ถูกร้องเห็นว่าการกระท�ำของผู้ร้องเป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผู้ร้องพ้นจาก
สมาชิกของพรรค จึงมิใช่เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แต่อย่างใด ส�ำหรับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๒ ทีผ่ รู้ อ้ งอ้างถึงนัน้ เป็นเรือ่ งมติของพรรคประชากรไทย
ที่ลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย เนื่องมาจากการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร
อันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร มิใช่เรื่องความประพฤติส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณี
ของผู้ร้อง
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้
นายจุมพฏ บุญใหญ่ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้น มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย
๑.๓.๙ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติของ
พรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องขอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗)
ว่า มติของพรรคเพือ่ ไทย (ผูถ้ กู ร้อง) มีลกั ษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๖๕ วรรคสาม หรือไม่ สรุปได้ดังนี้

(๑) ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสระบุรี
สังกัดพรรคพลังประชาชน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำ� สัง่ ยุบพรรคพลังประชาชน ผูร้ อ้ งได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคผูถ้ กู ร้องและผูถ้ กู ร้องได้มมี ติรบั เข้าเป็นสมาชิก
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

(๓) มติ ข องพรรคผู ้ ถู ก ร้ อ งดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะขั ด ต่ อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๕ วรรคสาม ไม่เพียงแต่ท�ำให้การเป็นสมาชิก
ของพรรคผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้อง
ต้องสิ้นสุดลงด้วย นับแต่วันที่ผู้ถูกร้องมีมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๗) ซึ่งท�ำให้ผู้ร้องไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยได้
(๔) มติของพรรคผู้ถูกร้องดังกล่าวมีเจตนากลั่นแกล้งผู้ร้อง อีกทั้งการด�ำเนินการของ
ผูถ้ กู ร้องและกรรมการบริหารของพรรคผูถ้ กู ร้องมีแนวทางทีไ่ ม่เป็นไปตามวิถที างประชาธิปไตย มีการหมิน่ สถาบัน
มีการใช้ม็อบก่อความรุนแรง เพื่อล้มล้างรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยและ
ประเทศชาติอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคผูถ้ กู ร้องได้ และขัดต่อพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐
ผู ้ ร ้ อ งไม่ เ คยวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ส มาชิ ก ด้ ว ยกั น หรื อ องค์ ก รบริ ห ารพรรคต่ อ บุ ค คลภายนอกในทางที่ เ สี ย หาย
ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิกของ
พรรคผู้ถูกร้อง และมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ในการชุมนุมและสมาคม การแสดงความคิดเห็น
การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่ จะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่กไ็ ด้ โดยไม่ถกู จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
อันเนื่องมาจากการที่ผู้ร้องได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว
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(๒) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องว่ามีสมาชิกพรรค
กล่าวหาว่าผู้ร้องละเมิดวินัยและจรรยาบรรณของพรรค และผู้ร้องได้ยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ
คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกร้องได้จัดให้มีการประชุมร่วมของ
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ถูกร้อง เพื่อลงมติขับผู้ร้องให้พ้นจากการเป็น
สมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง
๑๗๘ เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด มีผลตามกฎหมายให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง โดยมติดังกล่าวเป็นการ
กล่าวหาว่าผู้ร้องกระท�ำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง โดยการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ
มติคณะกรรมการบริหารพรรค ค�ำสัง่ ผูด้ ำ� เนินงานพรรคทีส่ งั่ การ วิพากษ์วจิ ารณ์สมาชิกด้วยกันหรือองค์กรบริหาร
พรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย ไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรค
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิกพรรค และ
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) วรรคสาม ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๔) ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
(๑) การออกข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีรายการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงมีสภาพบังคับต่อสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
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(๒) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ พรรคภูมิใจไทยได้จัดสัมมนาขึ้นที่จังหวัด
สกลนคร ผู้ร้องซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคผู้ถูกร้องได้เข้าร่วมงานดังกล่าว และได้
แสดงตนปรากฏต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าผู้ร้องจะเข้าร่วมด�ำเนินงานทางการเมืองกับพรรค
ภูมิใจไทย โดยการแถลงเปิดตัวและขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่มีภาพของผู้ร้องและเครื่องหมายพรรค
ภูมิใจไทย รวมทั้งผู้ร้องได้เข้าร่วมประชุมกับพรรคภูมิใจไทย ๒ ครั้ง นอกจากนี้ผู้ร้องไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองกับพรรคทั้งภายในพรรคและกิจกรรมที่พรรคจัดขึ้นนอกสถานที่ โดยขาดการประชุมสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๒ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีจ�ำนวนถึง ๕๔ ครั้ง
(๓) มีสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง จ�ำนวน ๓๔ คน กล่าวหาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ร้อง
เป็นการกระท�ำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับของพรรคซึ่งคณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ร้องชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาและการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ร้องกระท�ำการขัดต่อข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ ข้อ ๙ (๔) ข้อ ๑๐ (๗)
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑๖ (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ข้อ ๑๙ (๒) (๔) และ (๙) ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องได้มีมติโดยวิธีการ
ลงคะแนนลับด้วยคะแนนจ�ำนวน ๑๗๘ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน ๑๑ คน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอีก ๑๘๙ คน รวมเป็น ๒๐๐ คน) ซึ่งเป็นจ�ำนวนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็น
สมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง
(๔) มูลเหตุของการด�ำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณกับผู้ร้องเป็นเรื่องความประพฤติ
และพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ร้องโดยแท้ ทั้งเรื่องพฤติกรรมการละทิ้งอุดมการณ์ของพรรคไปร่วมกิจกรรม
แสดงตนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น การกล่าวร้ายโจมตีพรรค สมาชิกและการบริหารงานของพรรค อีกทั้ง
การไม่เข้าร่วมประชุมพรรค ซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรของผูร้ อ้ ง การจะพิจารณาว่ามติของพรรคผูถ้ กู ร้องขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือไม่นนั้
ต้องพิจารณาที่มูลเหตุแห่งการมีมติ มิใช่พิจารณาที่ผลของมติ การที่ผู้ร้องต้องพ้นจากสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง

และต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเพียงผลทางกฎหมายที่ผู้ถูกร้องมีมติให้พ้นจาก
สมาชิกของพรรคเท่านั้น
(๕) การที่ผู้ถูกร้องให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค เพราะเหตุท�ำผิดข้อบังคับ
ของพรรคอันเป็นการท�ำผิดวินัยและจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนั้น เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรคเพื่อ
ลงโทษผู้ร้องที่กระท�ำการฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรค เมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของพรรค หลักการ
ดังกล่าวจึงถือเป็นหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในด้านที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในองค์กรทางการเมือง การที่ผู้ร้องด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรค จึงถือว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่
กระท�ำการอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

(๗) มติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกนั้น เป็นการท�ำภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับของพรรค และตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระท�ำของผู้ร้อง
ซึ่งเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
การทีส่ มาชิกของพรรคฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคอันเป็นการกระท�ำผิดวินยั และละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงแล้ว
มติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกจึงไม่มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง
เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
มีหน้าทีส่ ำ� คัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พระราชก�ำหนด การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อควบคุมกฎหมาย
มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ใน
ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกครอบง�ำหรือตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของพรรคการเมือง
จนขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการตัดสินใจใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนปวงชน
รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองเรือ่ งดังกล่าวนีไ้ ว้ในมาตรา ๑๒๒ ว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมเป็นผูแ้ ทนปวงชน
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(๖) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพือ่ เป็นองค์กร
หรือสถาบันหลักในทางการเมือง วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อความเป็นสถาบัน หากสมาชิกพรรคการเมืองไร้ซงึ่ ความมีระเบียบย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ให้มีความเข้มแข็งได้ ดังนั้น สมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องปฏิบัติตามมติและ
ข้อบังคับของพรรคโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าสมาชิกทั่วไป เพราะหากตนเองสิ้นสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองแล้ว ก็อาจท�ำให้ตอ้ งสิน้ สุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วย
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ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง�ำใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และยังยืนยัน
หลักการนีใ้ นมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง ว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีอสิ ระจากมติพรรคการเมืองในการตัง้ กระทูถ้ าม
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นบทบัญญัตเิ ริม่ ต้นให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมือง
และกระท�ำกิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเข้าใช้อ�ำนาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการ
ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิของบุคคลทีเ่ ข้าร่วม
กับพรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ง
กรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ก็ยอ่ มใช้สทิ ธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้โดยทีบ่ คุ คลนัน้ ไม่จำ� ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองนัน้ แต่อย่างใดในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง
เดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตนมีความเข้มแข็ง อันน�ำไปสู่ความเป็นสถาบันในทางการเมือง
ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญ
จึงบัญญัติให้พรรคการเมืองมีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้น
มีแนวคิดหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
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เมือ่ พิจารณาเหตุทพี่ รรคผูถ้ กู ร้องมีมติให้ผรู้ อ้ งพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึง่ ประกอบด้วย
เหตุผลที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องเข้าร่วมงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสกลนครและได้
แสดงตนปรากฏต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยโดยการแถลงเปิดตัวและขึ้นป้ายขนาดใหญ่ริมทางหลวงประกาศ
แสดงตนว่าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย ทั้งผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าผู้ร้องจะเข้าร่วมด�ำเนินงาน
ทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย กรณีของผู้ร้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ความข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติ
ของผู้ร้องเองที่แสดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นแม้จะยังมิได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
อย่ า งเป็ น ทางการก็ตาม เหตุที่ผู้ร ้องไม่ลาออกจากพรรคการเมื อ งผู ้ ถู ก ร้ อ งแล้ วย้ า ยไปสมั ครเป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของผู้ร้อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้องมิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่พรรค
ผูถ้ กู ร้องเห็นว่าการกระท�ำของผูร้ อ้ งเป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผรู้ อ้ งพ้นจากสมาชิก
ของพรรคจึงมิใช่เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขแต่อย่างใด
ผลของค�ำวินิจฉัย
มติของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร พ้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
ให้ถอื ว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของผูร้ อ้ งสิน้ สุดลงนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย

๑.๓.๑๐ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่ อ ง ประธานรั ฐ สภาขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในวาระ
ที่ ส องโดยพิ จ ารณาเรี ย งล� ำ ดั บ มาตรา และได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ส ามเห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ด้วยคะแนนเสียง ๓๕๔ เสียง ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๔๙ เสียง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๕๕ เสียง แล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับซึ่ง
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๖๕ เสียง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๖๔ เสียง และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๖๖ เสียง และได้พิจารณาในวาระที่สองโดย
พิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา และได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑๕ เสียง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสียง และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และนายพีรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรได้พจิ ารณาลงมติ
ในวาระทีห่ นึง่ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ และการได้มาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ทั้งสองฉบับพร้อมกันไป เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๖ เสียง
และพิจารณาลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๑ เสียง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๔ เสียง

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสียง เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ประธานรัฐสภาจึงส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับดังกล่าวเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ จึงรับร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับซึง่ รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๑ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๕)
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมี ๒ ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
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พิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยประธานกรรมการการเลือกตั้ง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยประธานกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งเป็นบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๓๙ (๒) ถูกต้องแล้ว และการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับดังกล่าวของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาได้กระท�ำเป็นสามวาระ
โดยมีองค์ประชุมซึง่ มีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึง่ การออกเสียงลงคะแนน ในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ วาระทีส่ องขัน้ พิจารณา
เรียงล�ำดับมาตราของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา การให้ความเห็นชอบในการทีจ่ ะให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร และการลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภา เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ จึงตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว
ประเด็นที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
พิจารณาข้อความในร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทัง้ ๓๗ ร่างมาตรา มีสาระเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเลือกตัง้ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

ได้แก่ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์ค�ำว่า “เขตเลือกตั้ง” และยกเลิกนิยามค�ำว่า “กลุ่มจังหวัด” (๒) แก้ไขเพิ่มเติม
ค�ำว่า “แบบสัดส่วน” ในทุกมาตราเป็นค�ำว่า “แบบบัญชีรายชื่อ” แทน เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (๓) เพิ่มเติมก�ำหนดวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง และ
เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง (๔) ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งส�ำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (๕) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (๖) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้สมัคร
ได้รบั หมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัคร ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
(๗) แก้ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับการให้ผสู้ มัครได้รบั หมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัครในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่าง (๘) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คะแนนเลือกตั้งที่ผู้สมัครจะได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (๙) เพิ่มบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการจัดประชุมหารือ
กับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและของผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ ต่อไป พิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัตทิ มี่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวนัน้ เป็นการ
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไม่มี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ�ำนวน
๑๒ ร่างมาตรา ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พิจารณา
แล้วเห็นว่า เป็นการยกเลิกค�ำว่า “สัดส่วน” และให้ใช้ค�ำว่า “บัญชีรายชื่อ” แทนในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อความใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๓.๑๑ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๔๐ (๒) หรือไม่

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
จ�ำนวน ๔ ร่างมาตรา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งเขต
เลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการแก้ไข
เพือ่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไม่มขี อ้ ความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลอาญาส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ สรุปได้ว่า
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เมื่ อ วั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๑ พนั ก งานอั ย การ เป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งนางสาวดารณี
ชาญเชิงศิลปกุล เป็นจ�ำเลย ต่อศาลอาญา ในฐานความผิด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ประกอบมาตรา ๙๑ ต่อมาวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๒ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญา โจทก์ยื่นค�ำร้องต่อศาลอาญาว่าเนื่องจากคดีนี้เป็น
ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์และพระราชินี ซึ่งหากมีการเผยแพร่ค�ำเบิกความของพยานต่อบุคคล
ภายนอก อาจท�ำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเกิดความไม่มนั่ คง จึงขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้พจิ ารณาคดีเป็นการลับ
ทนายจ�ำเลยแถลงคัดค้าน ศาลอาญาสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวันเดียวกันนั้นว่า คดีนี้จ�ำเลยถูกฟ้องเป็น
ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงอาศัยอ�ำนาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ อนุญาตให้พจิ ารณาคดีนเี้ ป็นการลับ ต่อมาวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ จ�ำเลยยืน่
ค�ำร้องต่อศาลอาญาว่า การทีศ่ าลอาญาน�ำบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗
มาบังคับใช้ในการพิจารณาคดีนแี้ ละมีคำ� สัง่ ให้พจิ ารณาคดีเป็นการลับ ห้ามมิให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าฟังการพิจารณา
นั้น เป็นการใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) เนื่องจาก
มาตรา ๔๐ (๒) บัญญัตไิ ว้โดยชัดเจนว่าในการพิจารณาคดีหลักประกันขัน้ พืน้ ฐานคือ การได้รบั การพิจารณาอย่าง
เปิดเผย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) และเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง
ซึ่งจะกระท�ำมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ขอให้ศาลอาญาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ซึ่งต่อมาศาลอาญามีค�ำสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาในวันเดียวกันว่า การที่ศาล
สัง่ ให้พจิ ารณาเป็นการลับโดยอาศัยอ�ำนาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ มิได้เป็นการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของจ�ำเลย เนื่องจากจ�ำเลยมีทนายความเข้ามาแก้ต่างให้และสามารถน�ำพยานหลักฐาน
มาพิสูจน์ความผิดของตนและหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะ
ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ให้ยกค�ำร้อง และต่อมาศาลอาญามีค�ำพิพากษาว่า
จ�ำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จ�ำคุก กระทงละ ๖ ปี รวม ๓ กระทง เป็นจ�ำคุก ๑๘ ปี
จ�ำเลยอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลอาญา ซึ่งศาลอุทธรณ์ตรวจส�ำนวนประชุมปรึกษา
แล้วเห็นว่าการที่จะวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย ไม่ใช่อ�ำนาจของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลยุติธรรม หากคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเป็นกรณีที่เข้าองค์ประกอบครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ดังกล่าวแล้ว
ศาลชั้นต้นก็ต้องส่งความเห็นของคู่ความเช่นว่านั้นตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย
ศาลชั้นต้นจะใช้ดุลพินิจเพื่อไม่ส่งไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณี ไม่เข้าองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๒๑๑ ซึ่งกรณี
ของจ�ำเลยโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒)
และมาตรา ๒๙ โดยแสดงเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว และยังไม่เคยมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับ

บทบัญญัตินี้ไว้ จึงเข้าองค์ประกอบครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องส่งความเห็น
ของจ�ำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยรอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การทีศ่ าลชัน้ ต้นไม่รอการพิพากษาคดีและไม่สง่ ความเห็นของจ�ำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ยกค�ำร้องของจ�ำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ พิพากษายกค�ำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
ด�ำเนินการในเรื่องการส่งความเห็นของจ�ำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เสร็จแล้วให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษาใหม่หรือพิพากษาใหม่แล้วแต่กรณี ต่อมาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศาลอาญามีค�ำสั่งให้มี
หนังสือส่งส�ำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�ำร้องมีข้อโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม่ ซึง่ ศาลอาญา
น�ำบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บงั คับแก่คดีนแี้ ละยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
บทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ส�ำหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ บัญญัติว่า ศาลมีอ�ำนาจ
สั่งให้พิจารณาเป็นการลับ เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยค�ำร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันความลับอันเกีย่ วกับความปลอดภัยของ
ประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน
เห็นได้วา่ แม้วา่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) จะบัญญัตใิ ห้การพิจารณาคดีตอ้ งกระท�ำโดยเปิดเผย
เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมแต่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ก็ก�ำหนดให้มีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้ แต่ต้องกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น
และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายในลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ บทบัญญัติมาตรานี้เป็นข้อยกเว้นของ
การพิจารณาและสืบพยานโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒

91
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติว่าต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย
การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ของตน การคัดค้านผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ การได้รบั การพิจารณาโดยผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการทีน่ งั่ พิจารณาคดี
ครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค�ำวินิจฉัย ค�ำพิพากษา หรือค�ำสั่ง ส่วนมาตรา ๒๙ เป็น
บทบัญญัติที่เป็นหลักประกันความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบัญญัติในวรรคหนึ่งว่า การจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสองบัญญัติว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
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วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักประกันการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และให้มีการตรวจสอบการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของคูค่ วามและของศาล แต่ลกั ษณะคดีอาญาบางประเภทหากมีขอ้ เท็จจริงทีป่ รากฏว่าถ้ามีการพิจารณา
คดีโดยเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว จะกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
ความปลอดภัยของประเทศ ศาลมีอำ� นาจสัง่ ให้พจิ ารณาเป็นการลับเพือ่ คุม้ ครองคูค่ วามและบุคคลทีอ่ าจจะได้รบั
ผลกระทบจากการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นได้ อันเป็นการสอดคล้องกับหลักประกันขั้นพื้นฐานที่อารยประเทศ
พึงให้เป็นสิทธิแก่บุคคลในกระบวนพิจารณาของศาล อนึ่ง การพิจารณาเป็นการลับ ก็มิได้หมายความว่าคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและมิได้จ�ำกัดสิทธิของจ�ำเลยในคดีอาญา
แต่อย่างใด เพราะเมือ่ มีการพิจารณาเป็นการลับ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๘ ก�ำหนดให้
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้ อาทิเช่น โจทก์และทนายความของโจทก์ จ�ำเลย
และทนายความของจ�ำเลย ผูค้ วบคุมตัวจ�ำเลย พยาน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และล่าม เป็นต้น จึงเห็นได้วา่ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในขอบเขตแห่งการให้สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา
แก่บคุ คลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ถึงแม้จะมีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยูบ่ า้ ง แต่กเ็ ป็นการ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเท่าที่จ�ำเป็น มิได้กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
อีกทั้งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)
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ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไม่ขดั หรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)
๑.๓.๑๒ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑-๓๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลยุติธรรมส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความ รวม ๒ ค�ำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน
กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทั้งสองค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยให้
รวมพิจารณาและมีค�ำวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน

ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นทีว่ า่ พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วตามค�ำวินิจฉัยที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ และ มาตรา ๑๙๘ จึงไม่
จ� ำ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น นี้ ซ�้ ำ อี ก คงมี ป ระเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชก� ำ หนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ หรือไม่

มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติรับรองให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จะกระท�ำมิได้
มาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทรัพย์สิน ให้ความคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สนิ โดยขอบเขตแห่งสิทธิและการจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สนิ ย่อมเป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
และการสืบมรดกของบุคคล
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป โดยมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจของศาลในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์
มาตรา ๑๙๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาล ซึ่งต้องตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
การตั้ ง ศาลขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ ดคดี ห นึ่ ง หรื อ คดี ที่ มี ข ้ อ หาฐานใดฐานหนึ่ ง แทนศาลที่ มี อ ยู ่
ตามกฎหมายส�ำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระท�ำมิได้ รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ
จะกระท�ำมิได้
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พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๑ เป็นบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองและรับรองว่า การจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบ
กระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้
มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมาตรา ๕๓ เป็นบทบัญญัติ
ว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ง บสท. รับโอนมา โดยให้ บสท. มีอ�ำนาจ
ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างกิจการ จ�ำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือจ�ำหน่ายหนี้สูญ ในการด�ำเนินการ
ของ บสท. มิให้น�ำบทบัญญัติบางมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ
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ส่วนมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
โดยมาตรา ๕๗ เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์และอ�ำนาจของ บสท. ในการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้เสร็จโดยเร็ว เพือ่ ให้ลกู หนีท้ สี่ จุ ริตอยูใ่ นฐานะ
ที่จะช�ำระหนี้ได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด และเพื่อให้ลูกหนี้สามารถด�ำเนินกิจการเดิมหรือเริ่มกิจการใหม่ได้ต่อไป
และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการปรับโครงสร้างหนี้ โดยก�ำหนดไว้หลายกรณี
คือ (๑) กรณีลกู หนีแ้ ละผูค้ ำ�้ ประกันให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้ลกู หนีแ้ ละผูค้ ำ�้ ประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิด (๒) กรณีลูกหนี้ได้ให้หลักประกันอื่นตามสมควร ให้ถือว่าผู้ค�้ำประกันหลุดพ้นจากหนี้ที่ค้างช�ำระอยู่
และในกรณี ทีล่ กู หนีไ้ ด้รบั การผ่อนระยะเวลาการช�ำระหนี้ บสท. อาจโอนหรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ รับช�ำระหนี้
ส่วนที่ค้างอยู่ต่อไปได้ (๓) ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ช�ำระหนี้แต่เพียงบางส่วน และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะน�ำมา
ช�ำระหนีไ้ ด้อกี หากผูค้ ำ�้ ประกันได้ยอมตนช�ำระหนีส้ ว่ นทีเ่ หลือ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามหรือในจ�ำนวนทีน่ อ้ ยกว่านัน้
ตามที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด (๔) กรณีลูกหนี้หรือผู้ค�้ำประกันไม่ให้ความร่วมมือกับ บสท. ในการปรับ
โครงสร้างหนี้ หรือยักย้ายถ่ายเทหรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน ให้ บสท. มีอำ� นาจด�ำเนินการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือให้ศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายต่อไปโดยเร็ว
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๓
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ เป็นบทบัญญัติให้อ�ำนาจ บสท. บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยมีอ�ำนาจในการ
ปรับโครงสร้างหนีเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพือ่ ให้
ลูกหนีท้ สี่ จุ ริตอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะช�ำระหนีไ้ ด้ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด และสามารถด�ำเนินกิจการเดิมหรือเริม่ กิจการใหม่
ได้ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ บสท. ก�ำหนด จึงเป็นมาตรการ
ที่จ�ำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินอันกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ถึงแม้
บทบัญญัติของพระราชก�ำหนดดังกล่าวจะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของลูกหนี้อยู่บ้าง แต่ก็เป็นการจ�ำกัดสิทธิเท่าที่จ�ำเป็นภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญยอมให้กระท�ำได้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและการค้างช�ำระหนีข้ องลูกหนีข้ องสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศ ทัง้ มีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปกับสถาบันการเงิน รวมทัง้ ลูกหนี้
ของสถาบันการเงิน มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหรือขัดต่อหลักความเสมอภาคอีกทัง้ ยังเป็นคนละกรณีกบั อ�ำนาจการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของศาลยุติธรรม จึงมิได้เป็นการก้าวล่วงอ�ำนาจตุลาการบทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘ แต่อย่างใด

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๘
๑.๓.๑๓ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หรือไม่

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว มีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๗ (๑๙)
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖
และมาตรา ๖๗ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิ
ของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม โดยบุคคลที่รวมตัวกันนี้ย่อมมีสิทธิที่จะ
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากก�ำนันต�ำบลศิลาแลง และ
คณะกรรมการป่าชุมชนต�ำบลศิลาแลง กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชน
ต�ำบลศิลาแลง อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน และได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอุแท สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าอุแท และผูใ้ หญ่บา้ น รวมทัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ คลองคราม กรณีการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติน�้ำตกสี่ขีด ทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนลุ่มน�้ำ คลองคราม ต�ำบลท่าอุแท อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าวทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า สิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ การบ�ำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แล้ว การที่ทางราชการประกาศพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยทีป่ ระชาชนไม่มสี ว่ นร่วม ท�ำให้การจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนที่ประชาชนอาศัยท�ำกินมาก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถูกละเมิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุนี้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ จึงกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและประโยชน์สาธารณะ รวมทัง้ ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยส่วนรวมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนตามความเหมาะสม
โดยก�ำหนดหลักประกันเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ว่า การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท�ำมิได้
เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระ ซึง่ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติดา้ นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการดังกล่าว อีกทัง้ ให้ความคุม้ ครอง
สิทธิของชุมชนในอันทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ส่วนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖
เป็นบทบัญญัตใิ ห้อำ� นาจรัฐบาลก�ำหนดบริเวณทีด่ นิ แห่งใดทีม่ สี ภาพธรรมชาติเป็นทีน่ า่ สนใจ และเป็นทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้อยู่
ในกรรมสิทธิห์ รือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึง่ มิใช่ทบวงการเมืองให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยให้คงอยูใ่ นสภาพธรรมชาติเดิมเพือ่ สงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรืน่ รมย์ของประชาชน และมีความ
จ�ำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า จะต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก�ำหนดนั้น
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู่
ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท�ำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์สาธารณะ
อันเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นส�ำคัญ
เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ จะให้อ�ำนาจรัฐบาล
ประกาศพื้นที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่มีบทบัญญัติให้บุคคลหรือชุมชน
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่มไิ ด้หมายความว่า รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะสามารถด�ำเนินการ
ได้ตามอ�ำเภอใจโดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงสิทธิของบุคคลหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับบทบัญญัตดิ งั กล่าวก็มไิ ด้
ห้ามน�ำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาใช้แต่อย่างใด อีกทัง้ กรณีมไิ ด้ตดั สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้อง
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่ชุมชนอาจได้รับอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องไปด�ำเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ ไม่กระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๑.๓.๑๔ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ
มาตรา ๘๔ (๗) หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานสหภาพ
โรงเรียนแห่งชาติ ไทย - จีน ร้องเรียนกรณีขอให้มีการยกเลิกมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนลูกจ้างโรงเรียนเอกชน ร้องเรียนกรณีนโยบาย
ของรัฐละเมิดสิทธิประกันสังคมลูกจ้างโรงเรียนเอกชน และคณะกรรมการลูกจ้างและสหภาพแรงงานสถานศึกษา
นานาชาติร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

(๑) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติว่า “กิจการของ
โรงเรียนในระบบไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน...” ซึ่งมีผลท�ำให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
เอกชนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และเคยส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมและรับประโยชน์ทดแทน ๗ กรณี ได้แก่ ๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ๒) ทุพพลภาพ
๓) ตาย ๔) คลอดบุตร ๕) สงเคราะห์บตุ ร ๖) ชราภาพ และ ๗) ว่างงาน ต้องสิน้ สุดสถานภาพการเป็นผูป้ ระกันตนลง
โดยปริยายตามผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการใด ๆ ทดแทน
โดยเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทุกหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระทบสิทธิของลูกจ้างดังกล่าวได้
แม้วา่ ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้แนะน�ำให้ลูกจ้างของโรงเรียนเอกชนที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และต้องสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ นั้น ด�ำเนินการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่กฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนมีผลใช้บังคับ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้าง
โรงเรียนเอกชนในการรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง และสหภาพแรงงาน ดังค�ำร้องของสหภาพแรงงาน
สถานศึกษานานาชาติ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานมานานกว่า ๒๕ ปี ก็ถูกตัดสิทธิ
และบทบาทลงด้วย อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ

97
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ร้องได้พิจารณาค�ำร้องทั้งสามแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และ
มาตรา ๘๔ (๗) และมีมติให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้

(๒) พระราชบัญญัติโรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยั ง มี บทบั ญ ญั ติที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและที่ประเทศไทยเป็นภาคี กล่าวคือ
(๒.๑) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) ข้อ ๘ สิทธิของบุคคล
ที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และข้อ ๙ สิทธิของบุคคลในเรื่องสวัสดิการสังคมและประกันสังคม
ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
(๒.๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ข้อ ๒๖ สิทธิของบุคคลทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลผูกพัน
ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
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(๓) กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ด�ำเนินการจัดท�ำพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเร่งรีบและมิได้น�ำร่างกฎหมายดังกล่าวเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นอันเป็นกระบวนการในการจัดท�ำและการตรากฎหมาย ที่รัฐบาลได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน
และรัฐบาลไม่สามารถก�ำหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธิแก่ประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่าพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา
๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบ
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๙) จึงมีค�ำสั่งรับ
ค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นวินิจฉัย
ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ จากเดิมทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน
การคุ้มครองการท�ำงาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�ำงานและประโยชน์
ตอบแทนขั้นต�่ำของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด”

ได้มีการยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นว่า
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ�ำนวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
การคุ้มครองการท�ำงาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�ำงานและประโยชน์
ตอบแทนขั้นต�่ำของผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�ำหนด”

เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่บริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก�ำกับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุน
ด้านเงินอุดหนุน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษาของเอกชน การที่มาตรา ๘๖ บัญญัติให้
กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท�ำงาน
และประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำท�ำหน้าที่คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว โดยประโยชน์
ตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน นั้น เป็นการ
ก�ำหนดให้มีการคุ้มครองการท�ำงานแก่ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบที่มี
สาระส�ำคัญอย่างเท่าเทียมกัน มิใช่เป็นการมุง่ หมายใช้บงั คับกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เป็น
กรณีทใี่ ช้เป็นการทัว่ ไปกับบุคคลทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการศึกษา อันเป็นวิชาชีพทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีม่ ผี ลกระทบถึงการ
ศึกษาของชาติอันถือได้ว่าเป็นประโยชน์ส�ำคัญต่อส่วนรวมของประชาชน จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติ
เช่นนั้นได้ บทบัญญัติดังกล่าวมิได้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม ทั้งยังถือได้ว่าเป็นการก�ำหนดให้มีหลัก
ประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�ำงาน รวมทั้งหลักประกันในการด�ำรงชีพทั้งในระหว่างการท�ำงาน
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พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ได้จ�ำแนกผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบของ
โรงเรียนเอกชนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และประเภทที่สอง ได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานท�ำความ
สะอาด ที่ยังอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการจ�ำกัดกลุ่มบุคคลที่กฎหมายจะใช้บังคับ แต่ยังคง
หลักการตามกฎหมายเดิมไว้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำ� นาจพิจารณาคดีตอ่ ไป เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกลุม่ บุคคลทีย่ งั
คงอยูใ่ นบังคับแห่งมาตรา ๘๖ นี้ เช่นเดิม ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงก�ำหนดประเด็นที่
ศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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และเมื่อพ้นภาวะการท�ำงานไว้แล้วและไม่น้อยกว่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้อีกด้วย อันเป็นการคุ้มครอง
ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวมิให้ด้อยกว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพอย่างอื่น นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิได้
ห้ามผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม หรือองค์การเอกชนต่าง ๆ
เพียงแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจนัดหยุดงานเพื่อเจรจาต่อรองกับนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ได้
เท่านั้น ซึ่งเป็นการชอบด้วยเหตุผล เพราะผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลผู้มีวิชาชีพ
ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการระบบการศึกษาของชาติ การใช้สทิ ธิและเสรีภาพบางลักษณะอาจกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในส่วนนี้ จึงเป็น
ไปเพียงเท่าที่จ�ำเป็นและพอสมควรเท่านั้น และเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกล่าวเป็นกรณีที่รัฐให้ความ
คุ้มครองการท�ำงานแก่ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมิใช่เป็นเรื่องที่รัฐไม่ด�ำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจาก
การล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน อีกทัง้ ไม่ได้เป็นการขัดต่อแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจทีต่ อ้ งการคุม้ ครองให้ผทู้ ำ� งานทีม่ ี
คุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ กรณีดังกล่าว
จึงอยู่ในขอบเขตแห่งความจ�ำเป็น และมิได้กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลดังกล่าวด้วย บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
๑.๓.๑๕ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๕-๔๑/๒๕๕๔ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ ประกอบ
มาตรา ๗๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี รวม ๗ ค�ำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีท้ังเจ็ดค�ำร้องได้ยื่นฟ้องผู้ถูกร้องในแต่ละคดีต่อ
ศาลปกครองชั้นต้น และขอให้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งตามค�ำขอ ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในบางคดี
ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงและในบางคดีผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ จึงมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำฟ้องไว้พจิ ารณาและให้จำ� หน่ายคดี
ออกจากสารบบความ
ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด และโต้แย้ง
สรุปรวมกันได้ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๒๒๓
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องทัง้ เจ็ดค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
โดยให้รวมพิจารณาและมีค�ำวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน

พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครองและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือ
ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วยกันเอง โดยข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากการทีห่ น่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย ออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
หรือมีการกระท�ำละเมิด หรือต้องรับผิดอย่างอืน่ อันเกิดจากการใช้อำ� นาจตามกฎหมาย รวมทัง้ คดีทเี่ กีย่ วกับสัญญา
ทางปกครอง ตามหลักการว่าด้วยการกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นส่วนหนึง่ ของหลักนิตธิ รรม
โดยศาลปกครองเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง การ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครองโดยศาลปกครองนัน้ เมือ่ มีการฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
เหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และการฟ้องคดีจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก�ำหนด ศาลปกครองจึงจะมีค�ำสั่งรับค�ำฟ้องไว้พิจารณา แต่หาก
เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หรือแม้จะเป็นคดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง แต่ถ้าการฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก�ำหนด ศาลปกครองก็จะ
มีค�ำสั่งรับค�ำฟ้องไว้พิจารณาไม่ได้ ส�ำหรับเงื่อนไขในการฟ้องคดีตามที่กฎหมายก�ำหนดนั้น พระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึง่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้สรุปได้วา่
การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีที่ฟ้องนั้นและเป็นค�ำฟ้องที่ต้องมีค�ำบังคับ
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ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนั้น ผู้ร้องจะต้องแสดงข้อโต้แย้งและมีค�ำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการ
อย่างใด พร้อมทัง้ เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง หากประเด็นทีเ่ ป็นความประสงค์ไม่ระบุเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
ย่อมไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘
วรรคหนึง่ (๔) เมือ่ พิจารณาค�ำโต้แย้งของผูร้ อ้ งแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งว่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ระบุรายละเอียดในการโต้แย้งพร้อมเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่
รับวินิจฉัย คดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยเพียงว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา
๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓ หรือไม่
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ตามมาตรา ๗๒ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูก
ล่วงละเมิดจากการกระท�ำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
ให้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้กับบุคคลนั้นได้ แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระท�ำหรือ
งดเว้นการกระท�ำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ก็ไม่มีความจ�ำเป็นหรือเหตุผลอันใดที่จะ
ให้สิทธิผู้นั้นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพราะกรณีนี้ไม่มีความเดือดร้อนหรือความเสียหายใด ๆ ที่ศาลปกครองจะมี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้กับบุคคลนั้นได้ ประกอบกับเหตุแห่งการฟ้อง
คดีจะต้องเป็นกรณีที่ต้องมีค�ำบังคับตามที่ก�ำหนดในมาตรา ๗๒ เพราะกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์และขอบเขต
การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีไว้ โดยให้ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนด
ค�ำบังคับให้สอดคล้องกับเหตุแห่งการฟ้องคดีตามประเภทคดีทกี่ ำ� หนดไว้ในมาตรา ๙ อันจะเป็นผลให้สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้อย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ หากให้บุคคล
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ก็จะมีผลท�ำให้คดีปกครอง
ขึน้ สูศ่ าลปกครองมากเกินไปซึง่ ย่อมจะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะประชาชนที่มิได้มีส่วนได้เสียแต่ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับการกระท�ำทางปกครองของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือค�ำสั่งทางปกครอง ก็จะยื่นค�ำฟ้องต่อ
ศาลปกครองเพือ่ ขอให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนกฎหรือค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ ได้ทกุ กรณี หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ มิใช่บทบัญญัติที่จ�ำกัดตัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ จึงมิได้จ�ำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘
และเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลโดยเท่าเทียมกันภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�ำหนด มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมิได้จ�ำกัดสิทธิของ
บุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ มิได้เป็นบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
ทัง้ ยังเป็นบทบัญญัตทิ รี่ บั รองสิทธิของบุคคลซึง่ ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานนัน้ ได้ จึงมิได้จำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา
๒๒๓ ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๗๒ จึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองตาม
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา
๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๒๓

๑.๓.๑๖ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒-๔๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และ
มาตรา ๘๗ หรือไม่

ค�ำร้องที่สอง นางสมบุญ ทับทิมโต ยื่นฟ้องผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กับพวก ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศก�ำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า
และโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ ไม่ได้บัญญัติให้มีการส�ำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม การให้ประชาชนในเขตรัศมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ได้รบั ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยในอนาคต การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
แนวทางการเวนคืนเพือ่ พาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และการพิจารณาก�ำหนดค่าทดแทน จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
ศาลปกครองขอนแก่นและศาลปกครองกลางเห็นว่า กรณีตอ้ งด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
จึงให้ส่งความเห็นของผู้ฟ้องคดีมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องทั้งสองมีประเด็นว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ หรือไม่ และยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
จึงรับค�ำร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยและรวมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ค�ำร้องที่หนึ่ง นายอินปัน ครองพวก กับพวกรวม ๕๕ คน ยื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กับพวก ต่อศาลปกครองขอนแก่น เนือ่ งจากได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศก�ำหนดเขต
เดินสายส่งไฟฟ้า ท�ำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ได้เต็มทีเ่ พราะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเพือ่ ความปลอดภัย
ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้า โดยทีไ่ ม่มกี ารเปิดโอกาสให้ผฟู้ อ้ งคดีเข้าร่วมประชุมชีแ้ จง อันเป็นการออกประกาศโดยขาด
กระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน
และโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ซึ่งให้
อ�ำนาจออกประกาศดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคล โดยก�ำหนดเพียงวิธีการแจ้งหรือประกาศให้
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ทราบล่วงหน้าเท่านัน้ แต่ไม่ได้กำ� หนดหลักการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนได้
มีสิทธิรู้ข้อมูล วิธีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ อันเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิของชุมชนในการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔

ประเด็นวินิจฉัย
การที่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และ
มาตรา ๒๙ ก�ำหนดแต่เพียงวิธกี ารแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิห์ รือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทราบถึงการประกาศก�ำหนดเขต
เดินสายไฟฟ้านัน้ มิได้ขดั ต่อหลักการมีสว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่อย่างใด นอกจากนี้
มาตรา ๒๘ ยังได้กำ� หนดให้มีการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเข้า
ใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นนั้ ซึง่ เอือ้ ต่อการทีเ่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นหลักการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้จ�ำกัดตัดรอนสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้ตดั สิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีตอ่ ศาลให้รบั ผิดเนือ่ งจากการกระท�ำ
หรือการละเว้นการกระท�ำของพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ โดยก�ำหนดให้
บุคคลมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ ก�ำหนดให้มี
การแจ้งหรือประกาศให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผูท้ รงสิทธิอนื่ ทราบก่อนการเข้าท�ำการส�ำรวจ
ว่าจะเข้าไปท�ำการส�ำรวจในพื้นที่ดังกล่าว และมาตรา ๒๙ ก�ำหนดให้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบก่อนท�ำการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ�ำหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือ
ข้ามพื้นดิน ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่นลงบนพื้นดินของบุคคลใด หรือรื้อถอนโรงเรือนหรือ
ท�ำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือท�ำขึ้น หรือท�ำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสาย
ไฟฟ้า และให้สิทธิในการยื่นค�ำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรด�ำเนินการเช่นนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยได้ ส่วน
มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้ กฟผ. จ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ
ผูค้ รอบครองทรัพย์สนิ ในกรณีที่ กฟผ. เข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือกระท�ำการทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ
ของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน บทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าวเป็นการก�ำหนดให้มีการแจ้ง
ข้อมูล ค�ำชีแ้ จงและเหตุผลจากรัฐวิสาหกิจก่อนการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ส�ำคัญของผูเ้ กีย่ วข้อง อันเป็นหลักการทีส่ อดคล้องกับบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึง่
และไม่ได้ตัดสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ อีกทัง้ เป็นการก�ำหนดหลักการ
ว่ากรณีใดบ้างที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทน และหากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น
ไม่พอใจในจ�ำนวนเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. ก�ำหนด ไม่วา่ บุคคลนัน้ รับหรือไม่รบั ค่าทดแทนที่ กฟผ. วางไว้หรือฝากไว้
บุคคลดังกล่าวมีสทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาล ภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ที่ กฟผ. ได้ดำ� เนินการตามมาตรา ๓๐ จึงเป็นบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแล้ว พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ จึงมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐
แม้ว่าพระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายซึ่งตราขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีการก�ำหนดให้มี
หลักการคุม้ ครองสิทธิประชาชนโดยการจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น ท�ำให้มไิ ด้มกี ารก�ำหนดหลักการดังกล่าวไว้
ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ อย่างชัดเจน แต่ก็ได้ก�ำหนดให้มีการแจ้งหรือประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน
ด�ำเนินการใด ๆ ในเขตส�ำรวจและเขตเดินสายไฟฟ้า การบังคับใช้บทบัญญัตดิ งั กล่าว จึงต้องด�ำเนินการให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย โดย กฟผ. ต้องใช้มาตรการเท่าที่จ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิ
ในทรัพย์สินของเอกชนให้น้อยที่สุด การใช้อ�ำนาจขององค์กรของรัฐที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ต้องใช้มาตรการเท่าที่จ�ำเป็นและได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินกิจการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะบรรลุผลตามความมุ่งหมาย หาก กฟผ. จะด�ำเนินการส�ำรวจเขตแนวก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้าหรือก�ำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าอันกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน
ได้เสียส�ำคัญอื่นใดของบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ก่อนการ
ด�ำเนินการดังกล่าว กฟผ. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณา และหากเป็น
กรณีมาตรา ๕๗ วรรคสอง ก็ตอ้ งจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัว่ ถึงก่อนด�ำเนินการ
ซึง่ หากไม่มกี ารรับฟังความคิดเห็นในกรณีมาตรา ๕๗ วรรคหนึง่ หรือหากไม่มกี ระบวนการการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทัว่ ถึงในกรณีมาตรา ๕๗ วรรคสอง บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสทิ ธิฟอ้ งต่อศาลปกครองเพือ่ ขอให้
ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ด�ำเนินโครงการหรือกิจการนั้นรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำไปประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรือจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนด�ำเนินการ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ทั้งสามมาตรา มิได้ขัดขวางแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว อีกทั้ง
การที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้นั้น เพื่อให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบาย
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มิ ใช่ เ ป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนโดยตรง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
๑.๓.๑๗ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๔-๔๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และ มาตรา ๖๓ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ค�ำร้องที่หนึ่ง พนักงานอัยการ ส�ำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ฟ้องนายอริสมันต์
พงศ์เรืองรอง นายนพพร นามเชียงใต้ พันต�ำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายสมญศฆ์ พรมภา เป็นจ�ำเลย
ต่อศาลจังหวัดพัทยา ฐานความผิดร่วมกันขัดค�ำสัง่ เจ้าพนักงาน ซึง่ สัง่ ให้เลิกการมัว่ สุม ร่วมกันเดินขบวนและกระท�ำ
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ เป็นบทบัญญัตคิ มุ้ ครองเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเป็นหมูค่ ณะ
ซึ่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มิใช่
เป็นบทบัญญัติจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔

ด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ร่วมกันกระท�ำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือ
วิธอี นื่ ใดอันมิใช่เป็นการกระท�ำภายในความมุง่ หมายแห่งรัฐธรรมนูญ มิใช่เพือ่ แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
และเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
โดยเป็นหัวหน้า เป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระท�ำความผิดนั้น ร่วมกันบุกรุกและท�ำให้เสียทรัพย์ และขอให้
พิจารณาพิพากษาลงโทษจ�ำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕
มาตรา ๒๑๖ มาตรา ๓๕๘ มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๔ มาตรา ๓๖๕ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๔๘ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘
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จ� ำ เลยให้ ก ารปฏิ เ สธ และโต้ แ ย้ ง ว่ า การกระท� ำ ของจ� ำ เลย เป็ น การใช้ เ สรี ภ าพตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นการแสดงออกของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการใช้เสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญในการร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลับฟ้องจ�ำเลยและประชาชนว่ากระท�ำการมัว่ สุมอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๖ การ
แสดงความคิดเห็นในการชุมนุมเป็นเสรีภาพของบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็นได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ การจะน�ำบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาใช้บงั คับแก่จำ� เลย จึงไม่อาจกระท�ำได้
เพราะเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ จึงขอให้ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ค�ำร้องทีส่ อง พนักงานอัยการ ส�ำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ ฟ้องนางสาวจิดาภา
ธนหัตถชัย นางสาวส�ำรวย แสงประภา และนางสาวเสาวลักษณ์ สานุวิทย์ เป็นจ�ำเลย ต่อศาลจังหวัดพัทยา
ฐานความผิดร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้าย กระท�ำการให้
เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าในการมั่วสุมและเป็นแกนน�ำผู้มีหน้าที่สั่งการปลุกระดมในการ
กระท�ำความผิดนี้ การกระท�ำของจ�ำเลยทัง้ สาม จึงเป็นการกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓
และมาตรา ๒๑๕ ขอให้พิจารณาพิพากษาลงโทษจ�ำเลยตามกฎหมาย
จ�ำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธและโต้แย้งว่า จ�ำเลยทั้งสามใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓
อันเป็นสิทธิเกี่ยวกับการชุมนุม และเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙
บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๑๕ จึงเป็นกรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ไม่อาจใช้บังคับได้ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ จึงขอให้ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย
ทั้งสามให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลจังหวัดพัทยาเห็นว่า ข้อโต้แย้งของจ�ำเลยทั้งสองค�ำร้อง เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย

ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่า ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓ หรือไม่ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบ
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) จึงมีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้รวมพิจารณาและวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
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ประเด็นวินิจฉัย
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติก�ำหนดเกี่ยวกับลักษณะการ
กระท�ำที่เป็นความผิดและโทษอันเป็นความรับผิดทางอาญา โดยมาตรา ๑๑๖ เป็นบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๑
ว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร ซึง่ บัญญัตวิ า่ ผูใ้ ดกระท�ำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา
หนังสือหรือวิธอี นื่ ใดอันมิใช่เป็นการกระท�ำภายในความมุง่ หมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพือ่ แสดงความคิดเห็น
หรือติชมโดยสุจริต (๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก�ำลังข่มขืนใจหรือ
ใช้ก�ำลังประทุษร้าย (๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความ
ไม่สงบขึน้ ในราชอาณาจักร หรือ (๓) เพือ่ ให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ผูน้ นั้ มีความผิดและต้องรับโทษ
ส่วนมาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ เป็นบทบัญญัติความผิดลักษณะ ๕ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน โดยมาตรา ๒๑๕ บัญญัติว่า ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลัง
ประทุษร้าย หรือกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ผู้นั้นมีความผิดและต้องรับโทษ
ถ้าผู้กระท�ำความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระท�ำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น และถ้าผู้กระท�ำผิดเป็น
หัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระท�ำความผิดนั้นยิ่งต้องรับโทษที่หนักขึ้น และมาตรา ๒๑๖ บัญญัติว่า
เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระท�ำความผิดตามมาตรา ๒๑๕ ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ผู้นั้นมีความผิดและต้อง
รับโทษ บทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระท�ำอันเป็นมูลฐานแห่ง
คดีนี้ มิใช่กฎหมายที่ย้อนหลังให้ต้องรับผิดหรือให้ต้องรับโทษทางอาญาแก่บุคคล มิได้เป็นบทสันนิษฐานความ
ผิดทางอาญาไว้ล่วงหน้าว่าบุคคลนั้นได้กระท�ำความผิดหรือเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิด
ก่อนที่จะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุด จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ อีกทั้งเป็นการจ�ำกัดขอบเขตการใช้
เสรีภาพโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสอง บัญญัติให้กระท�ำได้
กล่าวคือ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งเป็น
ไปตามความจ�ำเป็นและมิได้กระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญของสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ จึงเป็นบทบัญญัติตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๙ กล่าวคือ เป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การ
ที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น อีกทั้งเป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่กระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ และมิได้เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้อ�ำนาจขององค์กรโดยไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖ ไม่ได้ทำ� ให้บคุ คลไม่สามารถอ้างศักดิศ์ รี

ความเป็นมนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตน และไม่ได้ทำ� ให้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองไว้ ไม่สามารถยกบทบัญญัติเพื่อใช้สิทธิทางศาล ตามมาตรา ๒๘
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๑๕ และ
มาตรา ๒๑๖ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๓
๑.๓.๑๘ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒)
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองกลางส่งค�ำโต้แย้งของผูฟ้ อ้ งคดี (นายประยุทธ นีระพล) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง
และเอกสารประกอบ สรุปได้ดังนี้
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ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีได้ยื่นฟ้องส�ำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑ และ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่ ๒ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสัง่ เพิกถอนมติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม (ก.ต.) และค�ำสัง่ ของส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมทีส่ งั่ ลงโทษ
งดเลื่อนเงินเดือนผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี และเพิกถอนการว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งเพิกถอนหนังสือส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่น�ำมาเป็นเหตุลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี
ฐานกระท�ำกิจการอันเป็นทางกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่และเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต�ำแหน่งหน้าที่
ราชการ เมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาศาลแขวงพระนครเหนือ กรณีถกู กล่าวหาว่าบกพร่องไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ของผู้บังคับบัญชาและจัดเปิดสอนกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า มาตรา ๙
วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ท�ำให้ผู้พิพากษา
ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
ข้าราชการประเภทอื่น อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างของสถานะบุคคล ซึ่ง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงยื่นค�ำร้องขอให้ศาลปกครองกลางส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย
ศาลปกครองกลางเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องใช้บังคับแก่คดีนี้ และกรณียังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าว จึงต้องรอการพิพากษาคดีนไี้ ว้เป็นการชัว่ คราว และส่งค�ำโต้แย้ง
ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐
๑.๓.๑๙ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายเฉลิม ปิ่นสกุล (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ สรุปได้วา่ ผูร้ อ้ งเคยเป็นรองประธานกรรมการ
ด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ต่อมา นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรายงานจากผู้สอบ
บัญชีชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ประสบความ
ล้มเหลวในการด�ำเนินงาน ขาดทุนติดต่อกันหลายปีและมีเงินค้างขาดทุน ซึง่ ผูส้ อบบัญชีชมุ นุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้แก้ไข
ข้อบกพร่องตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่คณะกรรมการด�ำเนินการชุมนุม
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พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติรับรองให้บุคคลมีความ
เสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน การเลือก
ปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุทร่ี ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้จะกระท�ำมิได้ ส�ำหรับพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
เป็นองค์กรกลางในการท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับดูแลกิจการด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรมทัง้ มวล ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
วรรคสอง (๒) เป็นบทบัญญัตยิ กเว้นให้การด�ำเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่อยู่ในอ�ำนาจการตรวจสอบของศาลปกครอง
เพื่อให้การด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายตุลาการมีความเป็นอิสระตามลักษณะ
ของภารกิจซึ่งมีความจ�ำเป็นและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเฉพาะองค์กรนั้น ๆ การที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) บัญญัตยิ กเว้นไม่ให้การด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง มิได้หมายความว่าบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิ
จากการกระท�ำทางปกครองจะไม่สามารถใช้สิทธิทางอื่นได้อีก หากบุคคลใดเห็นว่าตนได้รับผลกระทบจากการ
กระท�ำทางปกครองใด ๆ ก็ชอบทีจ่ ะใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายได้ พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๒) จึงเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมแต่อย่างใด

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการตามหนังสือของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์
จึงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ สั่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ออกจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ท�ำให้ผู้ร้องต้องพ้นจากต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการดังกล่าวไปด้วย โดยพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไม่มบี ทบัญญัตทิ ตี่ ดั สิทธิผรู้ อ้ งในการทีจ่ ะได้รบั เลือกตัง้
เป็นกรรมการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ในสหกรณ์อีกแต่อย่างใด
ต่อมา สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ�ำกัด ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ร้องให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ�ำกัด แต่รองนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค�ำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีดังกล่าวของสหกรณ์การเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จ�ำกัด ในส่วนที่มีมติเลือกตั้งผู้ร้องให้เป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
จ�ำกัด เนือ่ งจากเห็นว่าผูร้ อ้ งเป็นผูซ้ งึ่ เคยถูกนายทะเบียนสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตามมาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
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ผู้ร้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนค�ำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่
๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน
ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการปฏิบัติตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผูร้ อ้ งได้ใช้สทิ ธิทางศาลปกครองจนคดีถงึ ทีส่ ดุ ในศาลปกครองสูงสุดแล้ว ดังนัน้ กรณีคำ� ร้องเรียน
ดังกล่าวจึงเป็นเรือ่ งทีศ่ าลปกครองสูงสุดได้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ แล้วประธานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงไม่อาจรับเรือ่ ง
ร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา
ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอความเป็นธรรม
กรณีรองนายทะเบียนสหกรณ์มีค�ำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ�ำกัด
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องที่
ศาลได้มคี ำ� พิพากษาแล้ว กรณีจงึ ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทจี่ ะด�ำเนินการได้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
ต่อมาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผูร้ อ้ งยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓)
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น

ได้อีก เนื่องจากคดีที่ผู้ร้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ถึงที่สุดไปแล้ว จึงไม่อาจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๑ ทั้งได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว กรณีดังกล่าวจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๑๗ (๑๔)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๒ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม่

ส�ำหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีลักษณะ
ผสมผสานทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายปกครองและกฎหมายพาณิชย์ มิใช่กฎหมายอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติ
มาตรา ๕๒ (๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติก�ำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้บุคคลซึ่งเคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือ
มีค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ
ดังนั้น การห้ามมิให้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๕๒ (๓) มิได้มีส่วนที่เป็นกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญา เพราะโทษทางอาญาตามที่ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติไว้ ประกอบด้วย ประหารชีวิต จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน เท่านั้น ดังนั้น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) จึงมิได้มีข้อความที่ไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ แต่อย่างใด
ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
๑.๓.๒๐ ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พรรคแรงงานขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรค
แรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมาตรา ๓๙ บัญญัติว่า บุคคลไม่ต้องรับ
โทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำนัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และ
โทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระท�ำความผิดมิได้ ในคดีอาญา
ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใด
ได้กระท�ำความผิด จะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ เสมือนเป็นผูก้ ระท�ำความผิดมิได้ มาตรา ๓๙ มีเจตนารมณ์คมุ้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา มิให้ต้องรับผิดหรือรับโทษทางอาญาหนักกว่าที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระท�ำผิด โดยการห้ามน�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไปลงโทษหรือ
เพิ่มโทษย้อนหลังแก่การกระท�ำที่มีอยู่ก่อนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับและตราบเท่าที่ศาลยังไม่มี
ค�ำพิพากษาถึงที่สุด ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาไม่มีความผิด

ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
พรรคแรงงาน (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยกเลิกประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองที่ให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองและขอให้วินิจฉัยว่า การไม่รับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคแรงงานล�ำดับที่ ๒ และล�ำดับที่ ๓ ชอบด้วยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๓๕ และมาตรา ๑๓๗ หรือไม่
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ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พรรคผู้ร้องได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๔๙ และได้ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ล�ำดับที่ ๒ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ และ
ประชุมจัดตัง้ สาขาพรรคล�ำดับที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ แต่นายทะเบียนพรรคการเมือง
(ผูถ้ กู ร้อง) ไม่รบั รองการจัดตัง้ สาขาพรรค เนือ่ งจากในวันประชุมจัดตัง้ สาขาพรรคล�ำดับที่ ๒ นายค�ำปอน ทองคงหาญ
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นโฆษกสาขาพรรค และนายชูศิลป์ สะยะรักษ์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคเป็น
สมาชิกพรรคมหาชน และในวันประชุมจัดตั้งสาขาพรรคล�ำดับที่ ๓ นางสุพาพิส พันธะไชย ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
เลขานุการสาขาพรรค และนายสุริยา ประสิทธิ์สันต์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นเหรัญญิกสาขาพรรค เป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปตั ย์ ท�ำให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการสาขาพรรคทัง้ สีค่ นขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นสมาชิกพรรคผูร้ อ้ ง
มีผลให้คณะกรรมการสาขาพรรคผู้ร้องที่เหลืออยู่ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูถ้ กู ร้อง จึงได้ประกาศให้พรรคผูร้ อ้ งสิน้ สภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุทพี่ รรคผูร้ อ้ งไม่สามารถด�ำเนินการ
ให้มีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑) ตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ผู้ถูกร้องจึงมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง พรรคแรงงาน
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องเป็นพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖
เมื่อผู้ถูกร้องประกาศให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้มีสาขา
พรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ และผู้ร้องยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งเลิกการประกาศดังกล่าว กรณี
จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐) จึงมีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณามีว่า ในวันประชุมจัดตั้งสาขาพรรคทั้งสองสาขา กรรมการสาขาพรรค
ทั้งสี่คนขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการสาขาพรรค หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า นายค�ำปอนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกต่อนายทะเบียน
สมาชิกพรรคมหาชน ตามส�ำเนาใบลาออก ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ ส่วนนางสุพาพิส และนายสุริยา
ได้ยนื่ ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปตั ย์ ตามส�ำเนาใบลาออก ฉบับลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ แต่นายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชนได้รับใบลาออกของนายค�ำปอน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม

๒๕๕๑ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับใบลาออกของนางสุพาพิสและนายสุริยา เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงต้องถือว่า นายค�ำปอนยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชน เมื่อวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่วนนางสุพาพิสและนายสุริยายื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของแต่ละพรรคได้รับใบลาออกของบุคคล
ทั้งสาม และเมื่อนายค�ำปอนสมัครเป็นสมาชิกพรรคผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ และนางสุพาพิสกับ
นายสุรยิ าสมัครเป็นสมาชิกพรรคผูร้ อ้ ง เมือ่ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีทบี่ คุ คลทัง้ สามสมัครเป็นสมาชิก
พรรคผูร้ อ้ งในขณะทีย่ งั คงเป็นสมาชิกพรรคมหาชนและพรรคประชาธิปตั ย์อยู่ ดังนัน้ สมาชิกภาพการเป็นสมาชิก
พรรคผู้ร้องของนายค�ำปอน นางสุพาพิส และนายสุริยา จึงสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๖) และขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สาขาพรรคผู้ร้อง ดังนั้น จึงมีผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรค ล�ำดับที่ ๒ และล�ำดับที่ ๓ ที่เหลือ
อยู่ไม่ครบจ�ำนวนตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับนายชูศิลป์ไม่จ�ำต้องพิจารณาสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรค
ผู้ร้องอีก เพราะไม่ท�ำให้ผลการวินิจฉัยการจัดตั้งสาขาพรรคผู้ร้องเปลี่ยนแปลงไป
ปัญหาที่ต้องพิจ ารณาต่ อ ไปมี ว่ า การที่ ผู ้ ถู ก ร้ อ งประกาศให้ ผู ้ ร ้ อ งสิ้ นสภาพความเป็ น
พรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยกค�ำร้อง
๑.๓.๒๑ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พรรคชีวิตที่ดีกว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีค�ำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับ
จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่
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เห็นว่า ผู้ร้องเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง บัญญัติ
ให้พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับก่อนและยังมิได้ด�ำเนินการให้มี
สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าห้าพันคนหรือมีสาขาพรรคการเมืองตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดในมาตรา ๒๖ ให้ดำ� เนินการให้ครบถ้วน
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และในกรณีที่พรรคการเมืองใด
ไม่ด�ำเนินการให้ครบถ้วนดังกล่าว ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสาม เมื่อ
ผูร้ อ้ งไม่สามารถด�ำเนินการให้มสี าขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึง่ สาขา ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึง่
ครบหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บงั คับ กรณีจงึ เป็น
เหตุให้ผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึง่ (๑) ดังนัน้ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑
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ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
พรรคชีวิตที่ดีกว่า (ผู้ร้อง) จัดประชุมใหญ่ประจ�ำปีโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
ข้อบังคับพรรค และเลือกตัง้ กรรมการบริหารพรรคใหม่ เนือ่ งจากนายวรรธวริทธิ์ ตันติภริ มย์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่ง
หัวหน้าพรรคผู้ร้องและได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกร้อง) ทราบ ต่อมาผู้ถูกร้องมีหนังสือ
แจ้งผูร้ อ้ งว่า องค์ประชุมของทีป่ ระชุมใหญ่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง จึงไม่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ แต่กรณีนายวรรธวริทธิ์
ตันติภิรมย์ ลาออกจากต�ำแหน่งหัวหน้าพรรคผู้ร้องท�ำให้คณะกรรมการบริหารสิ้นสุดลงทั้งคณะนั้นถูกต้อง
ตามกฎหมายจึงตอบรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนกรณีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่โดยไม่มกี ารลงคะแนนลับ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม ประกอบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ผูถ้ กู ร้องไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๑ จึงไม่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ ซึ่งผู้ร้องชี้แจงว่า ผู้ถูกร้องไม่รับฟังค�ำชี้แจง
ของผู้ร้องที่ยืนยันว่าสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่มีจ�ำนวนครบและเป็นสมาชิกจริง แต่น�ำผลการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดมาเป็นเหตุไม่ตอบรับการเปลีย่ นแปลง และหากองค์ประชุม
ไม่ครบจริง การลาออกด้วยวาจาของหัวหน้าพรรค ผู้ร้องต่อที่ประชุมก็ย่อมไม่ชอบเช่นกัน แต่ผู้ถูกร้องกลับถือว่า
การลาออกถูกต้อง ส่วนกรณีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น ไม่จ�ำต้องลงคะแนนลับ เนื่องจากไม่มี
คณะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในร้อยคนให้ลงคะแนนลับ มติที่ประชุมใหญ่
ของพรรคจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑
ว่า ค�ำสัง่ นายทะเบียนพรรคการเมืองทีไ่ ม่รบั จดแจ้งการเปลีย่ นแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการ
บริหารพรรคชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๑๓ และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐)
ค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้อง
นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูถ้ กู ร้อง) ยืน่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาว่า จากการตรวจสอบพบว่า
มีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่เป็นสมาชิกพรรคผู้ร้องและบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชุมจริง จึงมีผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคไม่มีการลงคะแนนลับ โดยผู้ถูกร้องให้
ผูร้ อ้ งชีแ้ จงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานแล้ว แต่ผรู้ อ้ งไม่สามารถพิสจู น์การเป็นสมาชิกพรรคผูร้ อ้ งของผูเ้ ข้า
ร่วมประชุมได้ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นทะเบียนที่ถูกต้องและแท้จริง
ตามกฎหมาย ส่วนการลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคต้องให้มีการลงคะแนนโดยลับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๓)
แต่จากการตรวจสอบรายงานการประชุมของผู้ร้องและข้อเท็จจริงพบว่า ไม่เป็นการลงคะแนนลับจึงไม่ชอบ

และการที่นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ ลาออกจากต�ำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่นั้น รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๖ (๓) บัญญัติค�ำว่า “ลาออก” เช่นเดียวกับข้อบังคับพรรคผู้ร้องในข้อ ๒๐ วรรค (๒) จึงถือว่าการ
ลาออกนั้นสามารถแสดงเจตนาได้ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาและผู้รับการแสดงเจตนาจะเป็นต่อหน้า
สาธารณชนก็ได้ เทียบเคียงค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ การลาออกดังกล่าว
จึงชอบแล้ว และการด�ำเนินการของผูถ้ กู ร้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า ค�ำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองที่
ไม่รบั จดแจ้งการเปลีย่ นแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรค ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าค�ำสัง่ ของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีไ่ ม่รบั จดแจ้งการเปลีย่ นแปลง
นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรค ของพรรคชีวิตที่ดีกว่าชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ให้ยกค�ำร้อง
๑.๓.๒๒ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๐/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองกลางส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (สมาคมส�ำนักงานบัญชีและกฎหมาย)
กับพวก รวม ๑๘ คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑ กับพวก ยื่นฟ้องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวง
พาณิชย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ต่อศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ท�ำบัญชี
ให้แก่ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึน้ ใช้บงั คับโดยให้ยกเลิกประกาศ
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พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อนายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค
ผู้ร้องโดยแสดงเจตนาต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ร้องซึ่งมีผลสมบูรณ์ กรณีมีผลให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคผู้ร้อง ข้อ ๒๐ วรรคสอง (๙) และต่อมาการที่ที่ประชุมพรรคผู้ร้องได้ลง
คะแนนเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเปิดเผย ไม่ได้ลงคะแนนโดยวิธลี บั กรณีเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง
(๓) ที่มีผลให้การด�ำเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท�ำให้พรรคผู้ร้องไม่มีทั้ง
หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค ด้วยเหตุนี้ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคจึงไม่มีหัวหน้าพรรคที่เป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินการใด ๆ ต่อไปตาม
ข้อบังคับพรรคผูร้ อ้ งได้ ดังนัน้ ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ร้องทีไ่ ม่รบั จดแจ้งการเปลีย่ นแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และ
กรรมการบริหารพรรค จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

ของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติให้ผู้ท�ำบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัดท�ำบัญชีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ท�ำบัญชีตามที่
อธิบดีก�ำหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงค์จะเป็นผู้ท�ำบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ให้แจ้งต่ออธิบดีตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ และ
เมือ่ ผูน้ นั้ เข้ารับการอบรมและส�ำเร็จการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนดแล้ว
ให้ผู้นั้นเป็นผู้ท�ำบัญชีต่อไปได้เป็นเวลาแปดปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓
ประเด็นเบื้องต้น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล้ ว มี ค� ำ สั่ ง รั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๗ (๑๓)
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พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบัญชีให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการบัญชี การจัดท�ำบัญชี และ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หา้ งหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จ�ำกัด
บริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ซึง่ เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีสามารถจัดท�ำบัญชีให้ถกู ต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถน�ำข้อมูลทางบัญชีนนั้ มาใช้ในการบริหารธุรกิจ
รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐ พระราชบัญญัตินี้มีสาระส�ำคัญได้แก่ (๑) นิยามความหมาย
ค�ำว่า “มาตรฐานการบัญชี” หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปหรือมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และนิยามความหมายของผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีและผู้ท�ำบัญชี
แยกไว้ ชั ด เจนในมาตรา ๔ ว่ า “ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ” หมายความว่ า ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ให้ มี ก ารท� ำ บั ญ ชี
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และ “ผูท้ ำ� บัญชี” หมายความว่า ผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำบัญชีของผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี ไม่วา่
จะได้กระท�ำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีหรือไม่ก็ตาม (๒) ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ท�ำบัญชี
โดยมาตรา ๗ (๖) วรรคสองและวรรคสาม ให้อธิบดีมอี ำ� นาจประกาศเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของการเป็นผูท้ ำ� บัญชี
โดยให้คำ� นึงถึงมาตรฐานการบัญชีและข้อคิดเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสถาบันวิชาชีพบัญชีและประกาศนัน้
ต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐมนตรี ซึง่ ตามกฎหมายฉบับก่อน ๆ มิได้แบ่งแยกผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชีและผูท้ ำ� บัญชี
จึงไม่มกี ารก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ ำ� บัญชีไว้ (๓) ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูท้ ำ� บัญชี โดยมาตรา ๒๐ ให้ผทู้ ำ� บัญชี
ต้องจัดท�ำบัญชีตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรา ๑๙ ยังให้ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีมีหน้าที่
ควบคุมดูแลผูท้ ำ� บัญชีให้จดั ท�ำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (๔) มีบทก�ำหนดโทษ
ส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ก�ำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�ำบัญชีตาม
มาตรา ๗ (๖) และกรณีผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีฝ่าฝืนไม่จัดให้มีผู้ท�ำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
ดังกล่าว เพื่อจัดท�ำบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้

ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๓
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เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ผู้ใด
เป็นผู้ท�ำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่มีคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้ท�ำบัญชีตามที่อธิบดีก�ำหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงค์จะเป็นผู้ท�ำบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป ให้แจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ และเมือ่ ผูน้ นั้ เข้ารับการอบรมและส�ำเร็จการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลา
ทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนดแล้ว ให้ผนู้ นั้ เป็นผูท้ ำ� บัญชีตอ่ ไปได้เป็นเวลาแปดปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับแล้ว
เห็นว่า การที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�ำหนดให้ผู้ท�ำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก�ำหนดตาม
มาตรา ๗ (๖) ก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท�ำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การก�ำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ท�ำบัญชีจะเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้การท�ำบัญชีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
แม้วา่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผทู้ ำ� บัญชีตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีอ่ ธิบดีกำ� หนดตามมาตรา ๗ (๖) จะมีผลกระทบต่อ
ผูท้ ำ� บัญชี เพราะหากผูใ้ ดประกอบอาชีพการท�ำบัญชีโดยไม่มคี ณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว ย่อมเป็นความผิดและมีโทษตามที่
กฎหมายก�ำหนด อันเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ำ� กัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพอยูบ่ า้ งก็ตาม แต่การก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องผูท้ ำ� บัญชีกเ็ พือ่ ให้ผทู้ ำ� บัญชีมคี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับหลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และเป็นผลให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของกิจการนั้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีอันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคสอง ยกเว้นให้กระท�ำได้ ทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ค�ำนึงถึงการใช้
บังคับกฎหมายเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีถ่ กู จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพแล้ว โดยชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างเสรีภาพในการประกอบอาชีพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้กบั ประโยชน์
ของรัฐตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จ�ำเป็น มิได้กระทบกระเทือน
ต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ส�ำหรับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพของผู้ท�ำบัญชีอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับให้สามารถท�ำบัญชีได้ต่อไปภายในระยะเวลา
แปดปี เพือ่ มิให้มคี วามผิดและมีโทษตามกฎหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้บคุ คลนัน้ ศึกษาต่อเพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามที่
อธิบดีกำ� หนด จึงเป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ห้สทิ ธิผไู้ ม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ บทบัญญัตมิ าตรา ๔๒ วรรคสอง จึงมิใช่บทบัญญัตจิ ำ� กัด
สิทธิของบุคคล แต่เป็นบทเฉพาะกาลเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (๖) ให้มีโอกาสที่จะประกอบ
วิชาชีพต่อไปได้อีกแปดปี ซึ่งเป็นการผ่อนคลายและเยียวยาผลการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ท�ำบัญชีไว้อย่างเพียงพอแล้ว และมิใช่เป็นการใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐที่ล่วงละเมิด
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แต่อย่างใด

๑.๓.๒๓ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม่
ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ผู้ฟ้องคดี (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ต่อ
ศาลปกครองชัน้ ต้น (ศาลปกครองกลาง) ว่า ผูถ้ กู ฟ้องคดีออกค�ำสัง่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓
เรือ่ ง ยกเลิกค�ำสัง่ แต่งตัง้ รองผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินให้รกั ษาราชการแทนผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งดังกล่าว ขอให้ศาล
มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเพิกถอนค�ำสั่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว
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ผูถ้ กู ฟ้องคดีให้การว่า ปัจจุบนั ผูถ้ กู ฟ้องคดีอยูใ่ นฐานะผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๓ วรรคสอง ประกาศฉบับดังกล่าว ถือเป็นข้อยกเว้นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศฉบับดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้องสอด (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ยื่นค�ำร้องสอดว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค�ำสั่งส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ยกเลิกค�ำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเพิกถอนค�ำสั่งดังกล่าว และมีค�ำสั่ง
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาแก่ผู้ร้องสอด
ศาลปกครองชั้นต้นมีค�ำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราว และต่อมาศาลปกครองชั้นต้น
มีค�ำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากต�ำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ค�ำสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้อง
คดีทอี่ อกมาในภายหลังจากทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีพน้ จากต�ำแหน่งแล้วจึงเป็นการทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีออกค�ำสัง่ โดยไม่มอี ำ� นาจ
และให้คำ� สัง่ ทุเลาการบังคับตามค�ำสัง่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด พร้อมกับยื่นค�ำโต้แย้งเพื่อขอให้
ส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ว่า ประกาศของคณะปฏิรปู การปกครอง ฯ
ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ได้ก�ำหนดวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไว้เพียง ๒ กรณี คือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามก�ำหนดเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึง
เป็นกรณีให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยมิได้น�ำเรื่องอายุหรือคุณสมบัติของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราใด ๆ มาใช้บงั คับ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลปกครองชั้นต้นน�ำมาปรับใช้ในการวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากต�ำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๓๐๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่
๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า มีปัญหาว่าบทบัญญัติมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๖ หรือไม่ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงให้ส่ง
ค�ำโต้แย้งเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก�ำหนดให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคง
บังคับใช้ต่อไป เว้นแต่บทบัญญัติในส่วนที่ ๑ หมวด ๑ จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก และให้
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คงอยูใ่ นต�ำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ดำ� เนินการสรรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเก้าสิบวัน
โดยในระหว่างทีย่ งั ไม่มคี ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
ที่พ้นจากต�ำแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
ซึง่ เป็นบทเฉพาะกาลได้บญั ญัตริ บั รองให้ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีผลใช้บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ชั้นหนึ่ง และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๙ บัญญัติให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกชั้นหนึ่งด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ วรรคหนึ่ง (๓) ยังได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปเช่นกัน
เห็นได้ว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทั้งสองฉบับ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)
ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม่

ต่างมีผลบังคับใช้อยู่ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน กล่าวคือ การใดที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขก�ำหนดไว้กใ็ ห้เป็นไปตามนัน้ เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดิน
และให้การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของบทเฉพาะกาล ส่วนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่บัญญัติว่า นอกจากการพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ แล้ว ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบห้าปี
บริบูรณ์อีกกรณีหนึ่ง
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) แล้วเห็นว่า บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ของการบังคับใช้ต่างกรณีกัน
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ผลของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
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๑.๔ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จเป็นค�ำสั่ง จ�ำนวน ๔๓ เรื่อง จ�ำแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๔.๑ คดีทปี่ ระชาชนใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัย
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ก�ำหนดว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้” และวรรคสอง ก�ำหนดว่า
“การใช้สทิ ธิตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นกรณีทไี่ ม่อาจใช้สทิ ธิโดยวิธกี ารอืน่ ได้แล้ว ทัง้ นีต้ ามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑)
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๒ แล้ว เห็นว่าผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้อนั สืบเนือ่ งมาจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
(๒) บุคคลนั้นต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ

(๓) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ มีจ�ำนวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่ อ ง ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี กฤตยชญ์ กลั บ มาอนุ รั ก ษ์ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๔ วรรคท้าย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม่

ต่อมาผู้ร้องได้โอน (ย้าย) ไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลด่านคล้า อ�ำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ให้ผู้ร้องชี้แจงเรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด ผู้ร้องมีหนังสือชี้แจงไป
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ร้องได้รับการติดต่อขอให้น�ำเงินที่ได้เบิกในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาดคืน ผูร้ อ้ งได้นำ� เงินไปคืนเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ต่อมาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าลาดได้รอ้ งทุกข์กล่าวโทษผูร้ อ้ งต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำ� รวจภูธรอ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ในกรณีไม่ยอมคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้เบิกจ่ายไป และองค์การบริหารส่วนต�ำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของผู้ร้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้น�ำคดี
ไปฟ้องต่อศาลปกครอง
ศาลปกครองนครราชสีมามีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องของผู้ร้องไว้พิจารณาและสั่งจ�ำหน่ายคดี
ผู้ร้องได้อุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลปกครองนครราชสีมาต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งยื่น
ตามค�ำสัง่ ของศาลปกครองนครราชสีมา ผูร้ อ้ งไม่อาจใช้สทิ ธิโดยวิธกี ารอืน่ ได้แล้ว จึงได้ยนื่ เรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ร ้องยื่นค�ำร้องขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวิ นิจฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ที่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล แล้วไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ในขณะที่พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ บัญญัติ
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และการใช้อำ� นาจของกระทรวง
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ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า ว่าที่ร้อยตรี กฤตยชญ์ กลับมาอนุรักษ์ (ผู้ร้อง) เมื่อครั้ง
ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด อ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด และผู้ร้องได้เบิกเงินค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ประกอบมาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๖ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าลาด และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหมืน่ ไวย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม่
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่
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พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ตามค� ำ ร้ อ งของผู ้ ร ้ อ งที่ ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ในประเด็นว่า พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย ที่ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล แล้วไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ขณะที่มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ขัดหรือ
แย้งต่อหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ หรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่มีมูลเหตุมาจากข้อกล่าวอ้างที่ว่า พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๔ วรรคท้าย ขัดหรือแย้งกันเอง ซึ่งมิได้เป็นการขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ส่วนประเด็นที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การใช้อ�ำนาจของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการกระท�ำของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐละเมิดสิทธิของบุคคล มิใช่เป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า
บุคคลถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้อนั สืบเนือ่ งมาจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
นอกจากนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง ปรากฏว่า ผู้ร้องจะได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองและ
ศาลปกครองมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำฟ้องและสัง่ จ�ำหน่ายคดีแล้วก็ตาม เห็นว่า ผูร้ อ้ งยังไม่ได้ใช้สทิ ธิทางผูต้ รวจการแผ่นดิน
ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒) อันเป็นการใช้สทิ ธิ
โดยวิธีการอื่นก่อนยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้เช่นกัน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๒) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง นายเรืองศักดิ์ เจริญผล และ พันโทแพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ว่า มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การลอยตัว
ราคาก๊าซและน�ำ้ มัน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๕ (๔) หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า นายเรืองศักดิ์ เจริญผล และพันโทแพทย์หญิงกมลพรรณ
ชีวพันธ์ศรี (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยอ้างว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ราคาน�้ำมัน
และก๊าซลอยตัวตามราคาตลาดโลก มีผลให้ประชาชนต้องใช้น�้ำมันและก๊าซราคาแพง แต่บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษทั ในเครือซึง่ มีเอกชนเป็นผูถ้ อื หุน้ เกือบครึง่ กลับมีผลก�ำไรหลายหมืน่ ล้าน อีกทัง้ การให้สมั ปทาน
แก่เอกชน ประชาชนก็ไม่มีส่วนร่วมในการรับรู้ หรือมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของแผ่นดิน ถือว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗
มาตรา ๘๕ (๔) และมาตรา ๑๗๘ ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติคณะรัฐมนตรีเรื่องลอยตัว
ราคาก๊าซและน�้ำมัน ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖
มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๕ (๔) หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างนั้น มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ทีผ่ รู้ อ้ งจะอ้างว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๓) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง นายอรรถพล รักษ์วงศ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ว่า ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดทีไ่ ม่รบั ค�ำฟ้องไว้พจิ ารณา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า นายอรรถพล รักษ์วงศ์ (ผู้ร้อง) ฟ้องบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทยเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๙๘๒ ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจดทะเบียนจ�ำนองไว้กับธนาคาร
กรุงเทพพาณิชยการ จ�ำกัด (มหาชน) ต่อมาได้มีการโอนสิทธิการรับจ�ำนองไปเป็นของบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตามล�ำดับ และได้มีการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว
ตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยก่อนทีจ่ ะมีการขายทอดตลาดผูร้ อ้ งได้มหี นังสือ
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ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่
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คัดค้านต่อบริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด หลายครัง้ แต่ไม่ได้รบั การพิจารณาค�ำคัดค้านแต่อย่างใด
การกระท�ำของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ผรู้ อ้ งต้องเสียสิทธิในทรัพย์สนิ
ศาลปกครองสงขลาเห็นว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า
ไม่ให้นำ� กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองมาใช้บงั คับแก่การด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ตามพระราชก�ำหนดนี้และการออกระเบียบหรือข้อบังคับ ค�ำสั่ง
ค�ำวินจิ ฉัย การอนุญาต และการกระท�ำอืน่ ใดของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารอันเกีย่ วกับการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชก�ำหนดนี้ จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดและศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า
จึงเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๒ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาในเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องของผูร้ อ้ งดังกล่าวเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
เกี่ยวกับค�ำสั่งของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจพิจารณาหรือพิพากษาของศาล มิใช่เป็นการขอให้
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๔) และข้อ ๒๑ ในอันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
รับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๔) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง นายอรรถพล รักษ์วงศ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ว่า การด�ำเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตามพระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่
นายอรรถพล รักษ์วงศ์ (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญสรุปได้ว่า
๑. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ยื่นค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางโดยอาศัย
อ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ว่าผู้ร้อง ซึ่งเป็นลูกหนี้
ไม่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ ามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด โดยผูร้ อ้ งอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะด�ำเนินการได้
และขอให้ศาลมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ร้องโดยไม่ต้องด�ำเนินการไต่สวน ท�ำให้ผู้ร้องต้องให้การชี้แจง
ทัง้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อศาลตามกระบวนวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลายโดยไม่มเี หตุจำ� เป็น การด�ำเนินการยืน่

ค�ำร้องของ บสท. จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ และเป็นการละเมิดสิทธิที่ผู้ร้องได้รับการรับรอง
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
๒. ก่อนยืน่ ค�ำร้องนีต้ อ่ ศาลรัฐธรรมนูญ ผูร้ อ้ งได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนแห่งบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๒.๑ ยื่นฟ้อง บสท. ต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ศาลปกครองสงขลามีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องด้วยพระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า ไม่ให้น�ำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่การด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท.
ตามพระราชก�ำหนดนี้ ผู้ร้องมีความเห็นต่างจากศาลปกครองสงขลา จึงได้ส่งค�ำร้องไปยังคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อขอให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะต่อศาลปกครองสงขลา

๒.๓ ยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗
ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับค�ำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
และแจ้งว่าก�ำลังด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปัจจุบันผู้ร้องยังไม่ทราบมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่อย่างใด
ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การด�ำเนินการของบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย ตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องของผูร้ อ้ งดังกล่าวเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
เกี่ยวกับการกระท�ำของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ มิใช่เป็นการขอให้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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๒.๒ ยื่นค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีการใช้พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดี
ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๘ วรรคสี่
ในการรับค�ำร้อง แต่ศาลล้มละลายกลางแจ้งว่าศาลน�ำบทบัญญัติพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใช้บังคับในการรับค�ำร้อง จึงไม่จ�ำต้องส่งค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

(๕) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง นายสว่าง คุณานุรักษพงศ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้วา่ นายสว่าง คุณานุรกั ษพงศ์ (ผูร้ อ้ ง) ยืน่ ค�ำร้องลงวันที่ ๑ มิถนุ ายน
๒๕๕๔ โดยอ้างว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. ๒๕๔๓ (Memorandum of Understanding - MOU
๒๕๔๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย เนื่องด้วยบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวอ้างแผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐ ซึ่งเป็นแผนที่ที่ประเทศฝรั่งเศสท�ำขึ้นฝ่ายเดียว ประเทศไทย
ไม่เคยยอมรับ อีกทั้งไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ และเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาอ้างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเข้ามาในอาณาเขตของไทยและ
จับกุมคนไทยส่งฟ้องศาลกัมพูชา จึงถือว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒
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ผู้ร้องจึงอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๗๑ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้นายกรัฐมนตรีเพิกถอนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนทางบก
พ.ศ. ๒๕๔๓ (MOU ๒๕๔๓) ดังกล่าว
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาในเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องของผูร้ อ้ งเป็นการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ เพิกถอน
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส�ำรวจ
และจัดท�ำหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. ๒๕๔๓ (MOU ๒๕๔๓) ซึ่งมิได้เป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมิใช่กรณีทตี่ อ้ งด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๖) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง จ่าสิบเอก กฤษดา แก้วประพาฬ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๖
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๐ หรือไม่ และพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑) หรือไม่
และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยกเลิกหรือทุเลาการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวไว้ชั่วคราว

วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ผู ้ ร ้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
และมาตรา ๖๐ หรือไม่ และพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑) หรือไม่ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยกเลิกหรือทุเลาการบังคับใช้บทบัญญัติ
ดังกล่าวไว้ชั่วคราว
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๐ หรือไม่ และ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑)
หรือไม่ นัน้ แม้ผรู้ อ้ งจะอ้างว่าเป็นผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันสืบเนือ่ งมาจากพระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง อันเกี่ยวกับสิทธิในการฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อคดีของผู้ร้องที่มี
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ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า จ่าสิบเอก กฤษดา แก้วประพาฬ (ผู้ร้อง) เคยรับราชการ
สังกัดโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ปัจจุบันเป็นสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) กระทรวงกลาโหม ต่อมาผู้ร้องถูกให้ออกจากประจ�ำการตามค�ำสั่งโรงเรียน
เตรียมทหาร ที่ ๑๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ร้องเห็นว่าค�ำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงได้ยื่นฟ้องกองบัญชาการกองทัพไทยต่อศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการยุติธรรม แต่ศาลทหารกรุงเทพ
มีคำ� สัง่ ไม่ประทับฟ้อง โดยเห็นว่าผูร้ อ้ งมิใช่บคุ คลทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหารขณะฟ้อง ตามพระราชบัญญัตธิ รรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงอุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลทหารกรุงเทพต่อศาลทหารกลาง
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึง่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๑) โดยขอให้ศาลทหารกลางส่งค�ำโต้แย้ง
ของผู้ร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย แต่ศาลทหารกลางมีค�ำสั่งว่า เมื่อขณะฟ้องผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล
ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหาร ผูร้ อ้ งจึงไม่มอี ำ� นาจฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง และกองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำเลย ก็มิใช่บุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๖ คดีดงั กล่าวจึงไม่อยูใ่ นอ�ำนาจศาลทหารทีจ่ ะรับไว้พจิ ารณาพิพากษา
ดังนัน้ ค�ำสัง่ ของศาลทหารกรุงเทพไม่ประทับฟ้องจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์คำ� สัง่ ของผูร้ อ้ งฟังไม่ขนึ้ ต่อมา
ผู้ร้องยื่นฎีกาคัดค้านค�ำสั่งศาลทหารกลางต่อศาลทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และโต้แย้งว่า
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๐ (๑)

การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลทหารสูงสุด และไม่ปรากฏว่าผูร้ อ้ งได้ใช้สทิ ธิยนื่ เรือ่ งต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
และใช้สิทธิยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ค�ำร้อง
ของผู้ร้องจึงมิใช่กรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ส่วนกรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยกเลิกหรือทุเลาการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว
ไว้ชั่วคราวนั้น เห็นว่า ผู้ร้องมิได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผูร้ อ้ งตามทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้เพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ
ข้ อ ก� ำ หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาและการท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๒๑ วรรคหนึ่ ง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้เช่นเดียวกัน
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(๗) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง นายประมุท สูตะบุตร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ ก. (๑) (๒) มาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๑๐) (๑๒) และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า นายประมุท สูตะบุตร (ผู้ร้อง) อ้างว่าตนถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ รับรองไว้ เนื่องจากผลของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีก่ ำ� หนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไว้ว่า “ก. คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๒) มีอายุ
ไม่ต�่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์” ท�ำให้ผู้ร้องซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ไม่สามารถ
สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ได้ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแตกต่างกันในเรื่องอายุ และเรื่อง
สัญชาติซึ่งเป็นสถานะของบุคคลตามกฎหมาย อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ก�ำหนดลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการ กสทช. ไว้ในมาตรา ๗ ข. และมาตรา ๘ ซึ่งในการนี้ผู้ร้องเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เนื่องจากเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ ในขณะที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้ตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันแต่ประการใด

จึงไม่สามารถน�ำมาเป็นข้อยกเว้นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ร้องโต้แย้งเป็นเรื่องการก�ำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ซึ่งข้อเท็จจริงตามค�ำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว
และถูกตัดสิทธิไปด้วย ผู้ร้องจึงมิได้อยู่ในฐานะที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือได้รับผลกระทบจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของผู้ร้องที่เห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องซึ่งท�ำให้ผู้ร้องไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการ กสทช.
ได้เท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับเรื่องนี้ผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) เท่านั้น ซึ่งยังไม่เป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น
ได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ส่วนประเด็นทีผ่ รู้ อ้ งขอให้วนิ จิ ฉัยว่า ค�ำปรารภของพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบ
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสมัครเป็นกรรมการ กสทช. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ หรือไม่ นั้น เห็นว่า กรณีมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
จึงไม่จ�ำต้องวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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นอกจากนี้ ผู้ร้องยังเห็นว่า ค�ำปรารภของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ เนื่องจากระบุเงื่อนไขตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ไม่ถูกต้อง อีกทั้งเห็นว่า ระเบียบส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย
วิธีการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน
คัดเลือกกันเองของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูส้ มควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ออกตามความพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ เนื่องจากได้ก�ำหนดการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิสมัครไว้เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ ผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) แล้ว แต่ได้รบั แจ้งว่า กรณีไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ จึงมายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

(๘) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง นายสวง ทัพกฤษณ์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีนายกรัฐมนตรี
ไม่ให้คำ� รับรองร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นเหตุทำ� ให้รา่ งพระราชบัญญัติ ฯ
ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาได้
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า นายสวง ทัพกฤษณ์ (ผู้ร้อง) กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ�ำนวน ๑๐,๐๒๘ คน ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ เข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เพือ่ จัดให้มกี ระทรวงสวัสดิการสังคม ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓ (๒) จึงส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพือ่ ให้มคี ำ� รับรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง และส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาไม่ให้ค�ำรับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
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ผู้ร้องเห็นว่า การที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ำรับรองร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นการ
ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน มาตรา ๑๖๓
เพราะไม่มบี ทบัญญัตใิ ดของรัฐธรรมนูญห้ามมิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เข้าชือ่ ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพือ่ ขอให้รฐั สภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามที่ก�ำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕
แต่อย่างใด เพราะสิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๖๓ ให้การรับรองไว้โดยชัดแจ้งย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ จึงขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า กรณีนายกรัฐมนตรีไม่ให้คำ� รับรองร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท�ำให้รา่ งพระราชบัญญัติ ฯ ไม่สามารถเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา
ของรัฐสภาเป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�ำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ากรณี
นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ำรับรองร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท�ำให้
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไม่สามารถเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ นั้น ผู้ร้องมิได้โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ เพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ
มิใช่กรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงมิใช่กรณีที่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

(๙) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง นายสุวิทย์ หาญวิริยะกุล โดยนางภาวศรี หาญวิริยะกุล ผู้รับมอบอ�ำนาจ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการกระท�ำของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๑๒ หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า นายสุวิทย์ หาญวิริยะกุล (ผู้ร้อง) เป็นจ�ำเลยในคดีแพ่ง
หมายเลขด�ำที่ ๒๖๖๘/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๗๗/๒๕๔๙ ผู้ร้องได้ยื่นค�ำให้การและฟ้องแย้งโจทก์
ศาลชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผูร้ อ้ งยืน่ อุทธรณ์และร้องขอ
ทุเลาการบังคับคดีโดยวางหลักประกันและเงินสด ระหว่างนั้นโจทก์ได้น�ำเจ้าพนักงานบังคับคดีท�ำการบังคับคดี
ขับไล่ผรู้ อ้ งและบริวาร ทัง้ ยังขอให้ศาลสัง่ จับกุม กักขังผูร้ อ้ งและบริวาร ท�ำให้ผรู้ อ้ งและบริวารได้รบั ความเดือดร้อน
เสียหาย ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�ำของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการกระท�ำที่เกินสมควร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู ้ ร ้ อ งได้ มี ห นั ง สื อ ขอความเป็ น ธรรมต่ อ กรมบั ง คั บ คดี ขอให้ ง ดการบั ง คั บ คดี ไว้ ก ่ อ น
กรมบังคับคดีได้มหี นังสือแจ้งว่าไม่มเี หตุทเี่ จ้าพนักงานบังคับคดีจะมีคำ� สัง่ ให้งดการบังคับคดีหรือถอนการบังคับคดี
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๒ และมาตรา ๒๙๕ ผู้ร้องได้อุทธรณ์ค�ำสั่งต่ออธิบดี
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีได้แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่อาจงดการบังคับคดีได้

ผูร้ อ้ งจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตรวจสอบการกระท�ำของเจ้าพนักงานบังคับคดี
กรมบังคับคดี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๒๑๒ หรือไม่
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องของผู้ร้องเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการกระท�ำของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ มิใช่เป็นการขอให้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด ประกอบกับการที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้นั้น
ต้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑)
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๑๐) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง พันต�ำรวจเอก ธนายุตม์ วุฒจิ รัสธ�ำรงค์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของ
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ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เป็น
คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำฟ้อง
ไว้พจิ ารณา ผูร้ อ้ งยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีคำ� สัง่ ยืนตามค�ำสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ต้น
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ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา
๑๙๗ หรือไม่
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ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า พันต�ำรวจเอก ธนายุตม์ วุฒิจรัสธ�ำรงค์ (ผู้ร้อง) ในฐานะ
ผูฟ้ อ้ งคดีตอ่ ศาลปกครอง ยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ที่ ๑ ผู้บัญชาการส�ำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ต�ำรวจ ที่ ๒ และคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ ที่ ๓ เป็น
ผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนและ
ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงของผู้ร้อง ขอให้เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง และ
ขอให้เพิกถอนมติของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๓ ทีไ่ ม่พจิ ารณาอุทธรณ์ในประเด็นข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และองค์ประกอบ
ความผิดทางวินัย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เป็นเหตุในการออกค�ำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ร้อง ศาลปกครองเชียงใหม่
มีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นค�ำขอต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ศาลปกครองเชียงใหม่มีค�ำสั่งไม่รับค�ำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงอุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งกลับค�ำสั่งของ
ศาลปกครองเชียงใหม่เป็นให้รบั ค�ำขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ไว้พจิ ารณา และด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตาม
รูปคดีโดยองค์คณะใหม่ของศาลปกครองเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)
ผู้ร้องเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๕ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ จึงยื่นค�ำร้องขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่ส่งความเห็น
ตามทางการเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ศาลปกครองเชียงใหม่
มีคำ� สัง่ ยกค�ำร้อง เนือ่ งจากในคดีนศี้ าลไม่จำ� ต้องน�ำพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึง่ (๓) มาใช้บงั คับแก่คดี ผูร้ อ้ งยืน่ อุทธรณ์คำ� สัง่ ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง
เชียงใหม่มีค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นค�ำสั่งระหว่างพิจารณา ผู้ร้องจึงยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งยืน
ต่อมาผู้ร้องยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายมี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ และได้ รั บ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาว่ า
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓)
ไม่มีประเด็นที่จะพิจารณาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และไม่ได้กระทบต่อหลักการ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องเรียนของผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงยุติการพิจารณา
ผู้ร้องเห็นว่า ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายทุกช่องทางและไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
จึงยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึง่ (๓) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗
หรือไม่ นัน้ เนือ่ งจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นัน้ หมายถึง กฎหมาย
ที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แต่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึง่ (๓) มิใช่กฎหมายทีต่ ราขึน้ โดย
องค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือกฎหมายอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่า จึงมิใช่กรณีทผี่ รู้ อ้ งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้
รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๑๑) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง นายสมชัย แก้วพิลา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า ค�ำวินิจฉัย
ของศาลรั ฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพวก ด�ำเนินกระบวนการ
ชี้มูลความผิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า นายสมชัย แก้วพิลา (ผู้ร้อง) เดิมรับราชการต�ำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าช�ำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ หรือไม่ นั้น แม้เป็นกรณีที่
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน กล่าวคือ ผู้ร้องเพียงแต่ใช้สิทธิทาง
ศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ และผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) เท่านั้น
โดยยังมิได้ใช้สิทธิยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
แต่อย่างใด ค�ำร้องของผู้ร้องจึงมิใช่กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ดังกล่าวนั้น ผู้ร้องได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า
แรงต�่ำของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้ถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวก รวมเป็น ๘ คน ในข้อกล่าวหาว่าละเว้นไม่ดำ� เนินการ
ยกเลิกการประกวดราคาซึ่งรู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการลักซองเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเสนอราคาของบริษัท เอกอริยะวิศวกรรม จ�ำกัด เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสเข้ายื่นซองเสนอราคาแข่งขันได้
โดยมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิท�ำสัญญากับโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพียงรายเดียว ท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางบริษัท ฯ อันเป็นความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท�ำให้ทางราชการเสียหาย

134
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมี ติตอ่ กรณีของผูร้ อ้ งว่ามีมลู ความผิดทางอาญา และมีมลู ความผิด
ทางวินยั อย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตเทีย่ งธรรม อาศัยหรือยอมให้ผอู้ นื่ อาศัย
อ�ำนาจหน้าทีข่ องตนไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ปฏิบตั หิ รือละเว้นปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการโดยมิชอบ เพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ นื่ ได้รบั ประโยชน์ทมี่ คิ วรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง กระท�ำหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการหาประโยชน์อันอาจท�ำให้
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่รักษาชื่อเสียงของตน ผู้ร้อง
จึงถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามค�ำสัง่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึง่ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น
ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่ง ก.พ.ค. ได้วินิจฉัย
เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ร้อง ไม่มีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เนื่องจากขาดเจตนาทุจริต ประกอบกับ
ได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นายนิวตั น์ สวัสดิแ์ ก้ว รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะทีถ่ กู กล่าวหา จึงมีความผิด
ทางวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕
วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง จึงสมควรลงโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง การที่จะลงโทษไล่ออกจากราชการนั้น จึงเป็นการลงโทษ
ที่หนักเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรม แต่ด้วยเหตุที่ต้องผูกพันตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้
ผูร้ อ้ งจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยใหม่ กลับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖
ด้วยเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่ท�ำให้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�ำคัญและกลับหลักเดิมได้
เพื่อความยุติธรรม เนื่องจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ เป็นการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ปัจจุบนั
ทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกแล้ว และมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับแทน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน มีหลักการที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเป็นสาระส�ำคัญ กล่าวคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ “ก.พ.ค.”

ขึ้น และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การใช้อ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องจึงขอใช้สิทธิยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๑๒) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง นางอรชร โชติช่วง นายศิริพงศ์ เรืองศรี นายนิยม เตชะเลิศไพศาล นายสุรพันธ์ รวยร�่ำ และนายมงคล
สังข์พลอยดี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพวก ด�ำเนินกระบวนการชีม้ ลู ความผิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้วา่ นางอรชร โชติชว่ ง นายศิรพิ งศ์ เรืองศรี นายนิยม เตชะเลิศไพศาล
นายสุรพันธ์ รวยร�่ำ นายมงคล สังข์พลอยดี (ผู้ร้อง รวม ๕ คน) เดิมรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในต�ำแหน่ง
คือ นางอรชร โชติชว่ ง เดิมรับราชการในต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ๘ นายศิรพิ งศ์ เรืองศรี เดิมรับราชการ
ในต�ำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ นายนิยม เตชะเลิศไพศาล เดิมรับราชการในต�ำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายสุรพันธ์ รวยร�ำ่ เดิมรับราชการในต�ำแหน่งนายช่างเทคนิคช�ำนาญงาน นายมงคล สังข์พลอยดี เดิมรับราชการ
ในต�ำแหน่งนายช่างเทคนิคช�ำนาญงาน ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ผู้ร้องทั้งห้าได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานและเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าแรงต�่ำของโรงพยาบาล
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�ำร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้วินิจฉัยกลับค�ำวินิจฉัยดังกล่าว และขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพวก ด�ำเนินกระบวนการชีม้ ลู ความผิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้เพิกถอนกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิได้เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด และการทีผ่ รู้ อ้ งอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
นัน้ ก็มไิ ด้เกิดขึน้ เพราะการบังคับใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย หรือการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ได้รบั อ�ำนาจจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายแต่ประการใด ทั้งจากข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องที่ว่าไม่สามารถใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วนั้น เห็นว่า
ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง บัญญัตไิ ว้ รวมทัง้ ผูร้ อ้ งยังมิได้ใช้สทิ ธิยนื่ เรือ่ งต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ค�ำร้องนี้จึงมิใช่กรณีที่
ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

สุราษฎร์ธานี ได้ถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวก รวมเป็น ๘ คน ในข้อกล่าวหาว่าละเว้นไม่ด�ำเนินการยกเลิก
การประกวดราคาซึ่งรู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการลักซองเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เสนอราคาของบริษัท เอกอริยะวิศวกรรม จ�ำกัด เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสเข้ายื่นซองเสนอราคาแข่งขันได้
โดยมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิท�ำสัญญากับโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานีเนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพียงรายเดียว ท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางบริษัท ฯ อันเป็นความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท�ำให้ทางราชการเสียหาย
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติต่อกรณีของผู้ร้องทั้งห้าว่ามีมูลความผิดทางอาญา และ
มีมลู ความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตเทีย่ งธรรม อาศัยหรือยอม
ให้ผอู้ นื่ อาศัยอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ปฏิบตั หิ รือละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง กระท�ำหรือยอมให้ผอู้ นื่ กระท�ำการหาประโยชน์อนั อาจท�ำให้
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่รักษาชื่อเสียงของตน ผู้ร้อง
ทัง้ ห้าจึงถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามค�ำสัง่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น
ผู้ร้องทั้งห้ากับพวกรวม ๘ คน ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ซึ่ง ก.พ.ค. ได้วินิจฉัยเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ไม่มีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เนื่องจาก
ขาดเจตนาทุจริตประกอบกับได้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของ นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในขณะทีถ่ กู กล่าวหา จึงมีความผิดทางวินยั ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๐ ซึง่ เป็นความผิดทางวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง จึงสมควรลงโทษทางวินยั ทีไ่ ม่รา้ ยแรง การทีจ่ ะลงโทษไล่ผอู้ ทุ ธรณ์
ที่ ๒ - ๘ ออกจากราชการนั้น จึงเป็นการลงโทษที่หนักเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๗ ราย
แต่ด้วยเหตุที่ต้องผูกพันตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้าถูกกระทบสิทธิจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖
เนือ่ งจากแม้จะมีมติของ ก.พ.ค. วินจิ ฉัยให้ลดโทษ จากไล่ออกเป็นปลดออกก็ตาม แต่ไม่อาจลบล้างแนวบรรทัดฐาน
ของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ ผู้ร้องทั้งห้าจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยใหม่ กลับค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ด้วยเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่ท�ำให้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระส�ำคัญและกลับหลักเดิมได้เพื่อความยุติธรรม เนื่องจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ เป็น
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปัจจุบันทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกแล้ว และมีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ใช้บังคับแทน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน มีหลักการที่แตกต่างจาก
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเป็นสาระส�ำคัญ กล่าวคือ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ “ก.พ.ค.” ขึ้น และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การใช้อ�ำนาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมิชอบ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณา
ที่ผิดระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ร้องทั้งห้าอ้างว่าไม่สามารถใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว เนื่องจากแม้ผู้ร้องทั้งห้าจะยื่นฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดก็จ�ำต้องผูกพันต่อค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคห้า ที่บัญญัติว่า ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอืน่ ของรัฐ ผูร้ อ้ งทัง้ ห้าจึงขอใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องทั้งห้าต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๑.๔.๒ คดีที่มีการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ยกเว้น
มาตรา ๒๑๒ จ�ำนวน ๓๑ เรื่อง ดังนี้
(๑) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลจังหวัดสมุทรสาครส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายกิติชัย สุภาจันทรสุข ที่ ๑ และนางสาวสุดาทิพย์
มณีเกษมสุข ที่ ๒) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ กรณีพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๑ หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นตามค�ำร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งห้าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยว่า ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้วินิจฉัยกลับค�ำวินิจฉัยดังกล่าว และขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพวก ด�ำเนินกระบวนการชีม้ ลู ความผิดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้เพิกถอนกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง มิได้เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด และการที่ผู้ร้องทั้งห้าอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพนั้น ก็มิได้เกิดขึ้นเพราะการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่อันได้รับอ�ำนาจจาก
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายแต่ประการใด ทัง้ จากข้อกล่าวอ้างของผูร้ อ้ งทัง้ ห้าทีว่ า่ ไม่สามารถใช้สทิ ธิโดยวิธกี ารอืน่ ได้
แล้วนั้น เห็นว่า ผู้ร้องทั้งห้ายังมิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง บัญญัตไิ ว้ รวมทัง้ ผูร้ อ้ งทัง้ ห้ายังมิได้ใช้สทิ ธิยนื่ เรือ่ งต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผูต้ รวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒)
ค�ำร้องนี้จึงมิใช่กรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๑
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ข้อเท็จจริงสรุปได้วา่ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องนายกิตชิ ยั สุภาจันทรสุข
และนางสาวสุดาทิพย์ มณีเกษมสุข เป็นจ�ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่า โจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมีโฉนด ๓ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๙๔๙ เลขที่ ๔๕๑๐๒ และ
เลขที่ ๕๐๒๑๗ ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน (ตลาดใหม่) จังหวัดสมุทรสาคร (นครไชยศรี) โดยได้มาจาก
การบังคับจ�ำนองขายทอดตลาด ตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๖ แต่ไม่มีผู้สนใจซื้อ โจทก์จึงรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมาเป็นของโจทก์ โจทก์ได้
แจ้งให้จำ� เลยทราบถึงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และขอให้จำ� เลยขนย้ายทรัพย์สนิ พร้อม
บริวารออกไปจากทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว แต่จำ� เลยเพิกเฉย โจทก์จงึ มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจ�ำเลยเพือ่ ให้
ด�ำเนินการให้เรียบร้อยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อครบก�ำหนดจ�ำเลยยังคงเพิกเฉย
จึงถือว่าการกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการจงใจละเมิดต่อโจทก์ ท�ำให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย จึงขอให้ศาลพิพากษา
ให้จ�ำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินในสภาพเรียบร้อย และรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
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จ�ำเลยยื่นค�ำให้การปฏิเสธฟ้องและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๑
ศาลจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเห็ น ว่ า ข้ อ โต้ แ ย้ ง ของจ� ำ เลยเป็ น กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นดังกล่าว จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือ ลงวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่า เมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดสมุทรสาครได้นดั พร้อมในคดีแพ่งหมายเลขด�ำ
ที่ ๑๖๑๓/๒๕๕๐ และในวันดังกล่าวทนายโจทก์ยื่นค�ำร้องขอถอนฟ้องจ�ำเลยทั้งสอง และศาลอนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้องจ�ำเลยทั้งสองแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อทนายโจทก์ยื่นค�ำร้องขอถอนฟ้องจ�ำเลยทั้งสอง
และศาลจังหวัดสมุทรสาครอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจ�ำเลยทั้งสองแล้ว การพิจารณาค�ำร้องของผู้ร้องจึงไม่เป็น
ประโยชน์แก่คดีอีกต่อไป กรณีเป็นไปตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งก�ำหนดว่า “ค�ำร้องที่ได้ยื่นต่อศาล ก่อนที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือมีค�ำสั่ง ถ้าผู้ร้อง
ตาย หรือมีการขอถอนค�ำร้อง หรือศาลเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสัง่ จ�ำหน่ายค�ำร้องนัน้ ก็ได้”
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๒) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลแขวงปทุมวันส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายไสว ศรีประสิทธิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน) ในคดีอาญา
หมายเลขด�ำที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๒๐๐๔/๒๕๕๓ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
การบริหารราชการแผ่นดิน และการออกประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่อาศัยอ�ำนาจตาม

พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของนายกรัฐมนตรี ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕
มาตรา ๘๗ (๓) มาตรา ๑๗๖ และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่

ทนายจ�ำเลยทัง้ ๑๓ คน ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลแขวงปทุมวัน เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เพื่ อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ ว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๖ หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีอ�ำนาจบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือไม่ และเมื่อคณะรัฐมนตรียังไม่มีการแถลงนโยบายแล้ว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีอ�ำนาจ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม่ ประกาศหรือค�ำสั่งต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกหลายฉบับ เป็นประกาศหรือค�ำสั่งที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๖ หรือไม่ และการที่
นายกรัฐมนตรีออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ การใช้บังคับ
ออกกฎ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๗ (๓) และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่
ศาลแขวงปทุมวันเห็นว่า เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

139
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ค�ำร้องสรุปได้ว่า พนักงานอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด (ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ศาลแขวง ๖) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายไสว ศรีประสิทธิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน เป็นจ�ำเลย ในคดีอาญาต่อศาล
แขวงปทุมวัน ในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปชุมนุมหรือมั่วสุมหรือกระท�ำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ที่ประกาศก�ำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลากลางวัน บริเวณแยกสารสิน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรง
โดยโจทก์ได้ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษจ�ำเลยตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
ข้อ ๑ ประกาศศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ลงวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๓ ข้อ ๑ และข้อ ๒ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ โดยศาลได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ โจทก์ จ�ำเลย
ที่ ๑ และทนายจ�ำเลยทั้ง ๑๓ มาศาล จ�ำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๑๓ ได้รับอนุญาตให้พิจารณาคดีและสืบพยาน
ลับหลังจ�ำเลยและไม่มาศาล ส่วนจ�ำเลยที่ ๓ ที่ ๕ และที่ ๖ ศาลออกหมายจับแล้วยังจับตัวมาศาลไม่ได้และมี
ค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีเฉพาะจ�ำเลยที่ ๓ ที่ ๕ และที่ ๖ ออกจากสารบบความ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ (๓)
และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่ อันจะท�ำให้ประกาศและข้อก�ำหนดที่ออกตามพระราชก�ำหนดดังกล่าวตกไป หรือไม่
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยในคดีดังกล่าวที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา การบริหารราชการแผ่นดิน และการออกประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีอ่ าศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของนายกรัฐมนตรี
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๗ (๓) มาตรา ๑๗๖ และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่ นั้น เป็นการโต้แย้งว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีอำ� นาจบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ ซึง่ เป็นเรือ่ งของการถ่วงดุลและตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) โดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ส่วนค�ำโต้แย้งที่ว่า การออกกฎซึ่ง
เป็นอนุบัญญัติโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
นายกรัฐมนตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ ก็มิใช่เป็นกรณี
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ถึงแม้ศาลแขวงปทุมวันมีความเห็นว่า เป็นกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ (๓) (ที่ถูกเป็นมาตรา ๘๗ (๓))
และมาตรา ๑๘๔ หรือไม่ ก็ตาม แต่กม็ ไิ ด้ระบุวา่ บทบัญญัตแิ ห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตราใด ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๗ (๑๓) และข้อ ๒๗ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๓) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) ว่า กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา กับคณะรวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้พจิ ารณาแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๙๓ - ๙๘) และร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐) รวม ๒ ฉบับ โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับดังกล่าว
ผู้ร้องอ้างว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับดังกล่าว ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้เหตุผลว่า การเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘๖ วรรคสาม
เพราะไม่ได้ระบุเลขมาตราที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกไว้ในหลักการและเหตุผล ซึ่งการด�ำเนินกิจการ
ของแต่ละสภาและรัฐสภา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๓๔ เมื่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับ
ย่อมมีผลให้การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย ผู้ร้องจึงขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๙๓ - ๙๘) และร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐) ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
หรือไม่

ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ
รับไว้วินิจฉัย หรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ เป็นบทบัญญัติว่าด้วย
การควบคุมร่างพระราชบัญญัตมิ ใิ ห้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ มาตรา ๒๙๑
บัญญัติว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระท�ำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ ... (๒) ญัตติขอแก้ไข
เพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ ... (๗) เมื่อการลงมติ
ได้เป็นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นำ� ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำ� บทบัญญัติ
มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๕ มาตรา ๒๙๑ โดยบัญญัติหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตาม (๑) ถึง (๗) ว่าให้ตอ้ งท�ำเป็นญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
มิใช่ท�ำเป็นร่างพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ได้บัญญัติให้น�ำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ
เฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ได้บัญญัติให้น�ำมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ว่าด้วยการควบคุมการตราพระราชบัญญัตมิ ใิ ห้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรวินจิ ฉัย
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นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาเห็นว่า กรณีตามความเห็นของผูร้ อ้ งไม่เข้าเงือ่ นไขตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ ประธานรัฐสภาจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าตามบทบัญญัติของ
มาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประธานรัฐสภาสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการส่งหรือไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจควบคุม
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่
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มาใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวประกอบกันแล้ว กรณีตามค�ำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้วินิจฉัย
(๔) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่งค�ำโต้แย้งของโจทก์ (นายอัศวิน เอสเซอร์ เบิร์ด) ในคดีอาญาหมายเลขด�ำที่
อ.๒๑๐๓/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ อ.๒๒๐๖/๒๕๕๓ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓
วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) และมาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) หรือไม่
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ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายอัศวิน เอสเซอร์ เบิร์ด
เป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ วงศ์อุทัย นายวรา สุขแสน (พนักงานอัยการ) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นจ�ำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ และข้อหาเป็นเจ้าพนักงานในต�ำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจสืบสวนคดีอาญากระท�ำหรือไม่กระท�ำอย่างใดในต�ำแหน่งโดยมิชอบเป็นการเพื่อจะ
แกล้งให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึน้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง
ขอให้ลงโทษจ�ำเลยทั้งสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าจ�ำเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ กระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคสอง ส�ำหรับ
จ�ำเลยที่ ๓ และที่ ๔ เมื่อการกระท�ำของจ�ำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เป็นความผิด จึงไม่จ�ำต้องวินิจฉัยต่อไป พิพากษา
ยกฟ้อง
ต่อมาผู้ร้องยื่นค�ำร้องลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่ส่งเรื่องไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔
มาตรา ๔๐ (๑) และ (๓) และมาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑
ศาลจังหวัดเชียงใหม่พเิ คราะห์คำ� ร้องแล้วเห็นว่า ข้อโต้แย้งของผูร้ อ้ งไม่ปรากฏว่ามีคำ� วินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงเห็นสมควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของศาลจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ได้นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

(๑) ศาลเห็ น เองหรื อ คู ่ ค วามโต้ แ ย้ ง พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(๒) บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องเป็นบทบัญญัติที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
(๓) ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
เมื่อข้อเท็จจริงตามค�ำร้องปรากฏว่า ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค�ำพิพากษาคดีนี้ไปแล้ว และ
แม้ศาลจังหวัดเชียงใหม่จะยังมิได้มีค�ำสั่งรับอุทธรณ์ก็ตาม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ร้องโต้แย้งก็ไม่เกี่ยวกับ
การพิจารณารับหรือไม่รับอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงไม่มีกรณีท่ีศาลจังหวัดเชียงใหม่จะน�ำบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับแก่คดีนี้อีก กรณีจึงไม่ต้องด้วย
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า นางยุพินรัตน์ แสงอรุณ (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องขอครอบครอง
ปรปักษ์ตอ่ ศาลจังหวัดระยองว่า ผูร้ อ้ งเป็นผูซ้ อื้ ทรัพย์พพิ าท ทีด่ นิ น.ส. ๓ จากนายบุญเลิศ อัจฉริยปัญญา เมือ่ วันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๓๘ เป็นเงินจ�ำนวนสี่ล้านบาท และนายบุญเลิศ อัจฉริยปัญญา ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดิน
ดังกล่าวในวันท�ำสัญญา ผู้ร้องได้ครอบครองพักอาศัยและใช้ประโยชน์ โดยปลูกบ้านและพืชผลทางเกษตรกรรม
มาตลอดเกินกว่าสิบปี ผูร้ อ้ งจึงมีกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ จึงขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ไต่สวนค�ำร้องและให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
โดยการครอบครองปรปักษ์
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยยื่นค�ำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก
ลูกหนีโ้ ดยมีหลักทรัพย์ทเี่ ป็นหลักประกันส่วนหนึง่ คือ ทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องนายบุญเลิศ อัจฉริยปัญญา
และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ที่ดินที่พิพาทจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย
ต่อมาผู้ร้องยื่นค�ำร้องขอให้ศาลจังหวัดระยองส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลจังหวัดระยองพิเคราะห์แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง และข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๐ วรรคสาม
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(๕) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลจังหวัดระยองส่งค�ำโต้แย้งของผู้ร้อง (นางยุพินรัตน์ แสงอรุณ) ในคดีหมายเลขด�ำที่ ๔๖๐๕/๒๕๕๑
เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๖๐ มาตรา ๘๔ (๑) และ (๕) หรือไม่ และรูปแบบและกระบวนการตราพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ หรือไม่

ตุลาการประจ�ำคดีตรวจค�ำร้องแล้วมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๗
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือฉบับ
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่า ศาลจังหวัดระยองได้มหี นังสือแจ้งผลการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดระยองว่า
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดระยองได้นัดพร้อมเพื่อสอบผู้ร้อง กรณีที่ผู้ร้องถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดก่อนยืน่ ค�ำร้อง จึงไม่มอี ำ� นาจจัดการทรัพย์สนิ หรือยืน่ ค�ำร้องในคดีนี้ แต่ผรู้ อ้ งเพิกเฉยไม่มาด�ำเนินคดีภายใน
เวลาที่ศาลก�ำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลจึงถือว่าผู้ร้องทิ้งค�ำร้องและให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
และต่อมาศาลจังหวัดระยองได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาคดีว่า เมื่อวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ทนายความของผู้คัดค้านได้ยื่นค�ำร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้
ผู้คัดค้านขยายเวลายื่นอุทธรณ์ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ บัดนี้พ้นก�ำหนดที่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาต ศาลมีค�ำสั่ง
ว่าผู้ร้องทิ้งค�ำร้อง ไม่มีคู่ความอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องทิ้งค�ำร้องและศาลจังหวัดระยองสั่งจ�ำหน่าย
คดีออกจากสารบบความ โดยไม่มีคู่ความอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด จึงไม่มีกรณีที่ศาลจังหวัดระยองจะน�ำบทบัญญัติ
แห่งพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ การพิจารณาค�ำร้องของผู้ร้อง
จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยและไม่เป็นประโยชน์แก่คดีอีกต่อไป กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๖) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘ - ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
ศาลยุติธรรมส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความ รวม ๒ ค�ำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ดงั นี้
ค�ำร้องทีห่ นึง่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นโจทก์
ยื่นฟ้อง บริษัท ล�ำปางฟาสซิโน จ�ำกัด ที่ ๑ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ที่ ๒ เป็นจ�ำเลย ต่อศาลแพ่ง ว่า จ�ำเลย
ที่ ๑ ได้ทำ� สัญญากูเ้ งินจากโจทก์ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีจำ� เลยที่ ๒ เข้าผูกพันตนเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน
ในหนี้สินทุกชนิดของจ�ำเลยที่ ๑ และในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จ�ำเลยที่ ๑ ได้น�ำที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๐๒๓๑
ต�ำบลพระบาท อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูแ่ ล้ว หรือจะมีตอ่ ไปในภายหน้าทัง้ หมด
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจ�ำเลยที่ ๒ มาจดทะเบียนจ�ำนองเป็นประกันกับโจทก์ หลังจากที่จ�ำเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้จาก
โจทก์แล้ว ปรากฏว่า จ�ำเลยที่ ๑ ได้ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด รวมหนี้เงินกู้ที่จ�ำเลยที่ ๑ ค้างช�ำระ
ต่อโจทก์ทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๙,๗๐๐.๖๒ บาท โจทก์จึงขอให้ศาลบังคับจ�ำเลยทั้งสองช�ำระหนี้ให้แก่
โจทก์ต่อไป

จ�ำเลยทัง้ สองโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ค�ำร้องที่สอง ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายชัชชัย โชติบุตร
เป็นจ�ำเลย ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ขอให้บังคับจ�ำเลยช�ำระหนี้ โดยจ�ำเลยค้างช�ำระหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีและกูย้ มื เงิน เพือ่ เป็นการช�ำระหนีจ้ ำ� เลยได้นำ� ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๓๕๙๙๑ ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย
(บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาจดทะเบียนจ�ำนอง เป็นประกันหนี้ทุกประเภทของจ�ำเลยทั้งที่มี
อยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นในภายหลัง ในวงเงินจ�ำนอง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปี และหาก
ต้องมีการบังคับจ�ำนองให้เอาทรัพย์ทจี่ ำ� นองออกขายทอดตลาดช�ำระหนี้ ปรากฏว่าจ�ำเลยผิดนัดช�ำระหนีต้ อ่ โจทก์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๖,๙๓๘.๖๘ บาท โจทก์จึงขอให้ศาลบังคับจ�ำเลยช�ำระหนี้ให้แก่โจทก์ต่อไป
จ�ำเลยปฏิเสธฟ้องและโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๔๑ (๑) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา
๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน
กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยโดย
ให้รวมพิจารณาและมีค�ำวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีกองทุนฟื้นฟู หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึง่ หรือรวมกันเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วโอนสินทรัพย์ที่
จัดเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทั้งหมดให้แก่ บสท. ภายในเวลาที่ บสท. ก�ำหนด” ซึ่ง
จ�ำเลยในคดีทงั้ สองค�ำร้องมิได้อยูใ่ นบังคับของพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐
ดังนัน้ จึงมิใช่บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลแพ่งและศาลจังหวัดนนทบุรจี ะใช้บงั คับแก่คดีและไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้องทั้งสอง
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ศาลจังหวัดนนทบุรีพิเคราะห์แล้วให้ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๘๑ หรือไม่

(๗) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ว่าบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม ๓ ฉบับ เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่
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ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๘๐ คน (ผู้ร้อง) ซึ่งมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า บันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา (Joint Boundary Commission - JBC) รวม ๓ ฉบับ เป็นหนังสือสัญญา
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้น�ำบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม ๓ ฉบับ เสนอต่อรัฐสภาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผูร้ อ้ งอ้างว่า บันทึกการ
ประชุม ฯ ดังกล่าว เป็นเพียงบันทึกการหารือระหว่างประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา เกีย่ วกับ
การด�ำเนินการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย - กัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อส�ำรวจและ
จัดท�ำหลักเขตแดนที่มีอยู่แล้วเท่านั้น กรณีจึงไม่น่าจะเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ซึง่ จะมีผลเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจ
ตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา เนือ่ งจากมิได้มผี ล
เป็นการปักปันเขตแดน อีกทั้งยังเป็นการด�ำเนินการตามกรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๗ ประกอบข้อ ๑๘ วรรคสอง
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัยชีข้ าดต่อไปตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้ร้องจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แต่การที่คณะรัฐมนตรีได้น�ำบันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม ๓ ฉบับ เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
ข้อเท็จจริงปรากฏตามค�ำร้องและเอกสารที่ประธานรัฐสภาส่งต่อศาลว่า คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังจะต้องเจรจา
กันต่อไป กรณียังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด เนื่องจากยังมีขั้นตอนอื่น ๆ
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีฝ่ า่ ยบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะต้องพิจารณาด�ำเนินการเสียก่อน ในชัน้ นีจ้ งึ ยังไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่จะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาด
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง

(๘) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ หรือไม่

ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
เนือ่ งจากข้อพิพาทคดีนเี้ ป็นกรณีทผี่ ถู้ กู ฟ้องคดีจดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีบางส่วน และมีคำ� สัง่ มิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารบางส่วน ผูฟ้ อ้ งคดีจะต้องอุทธรณ์คำ� สัง่ มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อคณะกรรมการดังกล่าว จึงยังไม่มีสิทธิ
ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
ผูฟ้ อ้ งคดีอทุ ธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด และโต้แย้งว่าบทบัญญัตมิ าตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และ
มาตรา ๕๖ และโต้แย้งอีกว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒
ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้อง
ไว้พจิ ารณาว่าศาลปกครองมีอำ� นาจรับค�ำฟ้องของผูฟ้ อ้ งคดีไว้พจิ ารณาได้หรือไม่ จึงเป็นกรณีทศี่ าลปกครองต้องใช้
บทบัญญัติมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๔๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับแก่คดี ส�ำหรับ
กรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่ามาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแย้ง
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ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า นายประมุท สูตะบุตร เป็นผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมค�ำรับรองจ�ำนวน ๒ รายการ คือ (๑) ส�ำเนาหนังสือของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถึงนายกรัฐมนตรี ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... (๒) ส�ำเนาหนังสือ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม (๑) ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดี
ว่าจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตาม (๑) ให้ผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อมูลข่าวสารของราชการตาม (๒) เป็นเอกสาร
ที่ไม่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอให้ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเอกสารพร้อมค�ำรับรองตามที่ขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วันที่ศาลปกครองมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
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ต่อมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญนั้น เห็นว่า เมื่อคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลว่าบทบัญญัติดังกล่าวต้องด้วยมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ จึงมิอาจใช้บังคับได้ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ าก่อน กรณีจงึ เป็นไปตามมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ
ที่ศาลปกครองสูงสุดต้องส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณา
วินจิ ฉัย ส่วนกรณีทผี่ ฟู้ อ้ งคดีโต้แย้งว่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒
ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญนั้น เฉพาะกรณีที่โต้แย้งว่าบทบัญญัติ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้ง
ต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค�ำวินิจฉัยที่ ๖๒/๒๕๔๘ วินิจฉัยแล้วว่ามาตรา ๔๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึง่ มีหลักการอย่างเดียวกันกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จึงเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว กรณีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่ตอ้ งส่งค�ำโต้แย้งเฉพาะในส่วนทีว่ า่ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส�ำหรับค�ำโต้แย้งที่ว่ามาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒
ของรัฐธรรมนูญ เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติดังกล่าวต้องด้วยมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
มิอาจใช้บงั คับได้และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ าก่อน กรณีจงึ เป็นไปตาม
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ที่ศาลปกครองสูงสุดต้องส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นมีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
มีสองประเด็น คือ

พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ประเด็ น ตามค� ำ ร้ อ งที่ ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย

ประเด็นที่ ๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา
๕๖ หรือไม่ นั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รบั ความคุม้ ครองของบุคคลอืน่ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติทั่วไป โดยบัญญัติว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได้ ส่วนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการก�ำหนด

ส�ำหรับกรณีที่อ้างว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น เห็นว่า
ในประเด็นดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำ� วินจิ ฉัยไว้แล้วตามค�ำวินจิ ฉัยที่ ๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
โดยวินิจฉัยว่า กรณีโต้แย้งว่ากระบวนการตราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นั้น มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณีว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็น
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนัน้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้ ประเด็น
โต้แย้งตามค�ำร้องนี้เป็นกรณีโต้แย้งว่ากระบวนการตราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องกับ
แนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้น ประเด็นโต้แย้งในส่วนนี้จึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ หรือไม่ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องนี้ปรากฏว่า ผู้ร้อง
ระบุเพียงว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
เป็นบทบัญญัติอันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ โดยมิได้
ระบุรายละเอียดของการโต้แย้งและเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวอย่างไร เพราะเหตุใด ประกอบกับบทบัญญัตมิ าตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
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ระยะเวลาในการอุ ท ธรณ์ ค� ำ สั่ ง ทางปกครองที่ บั ญ ญั ติ ว ่ า ในกรณี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ค� ำ สั่ ง มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผย
ข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีค�ำสั่งไม่รับฟังค�ำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย
ตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งนั้น ซึ่งในส่วนข้อเท็จจริงตามค�ำร้องนี้มีข้อความแสดงการโต้แย้งเพียงว่า มาตรา ๑๘ มีบทบัญญัติ
อันเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ และไม่ได้อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนั้นก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และกระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ กฎหมายทีจ่ ะบัญญัตขิ นึ้ อันจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖ จะต้องเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่นหรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่านั้น อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวยังจะต้องปฏิบัติให้ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ให้ครบถ้วนอีกด้วย จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ เป็นบทบัญญัติ
ให้สิทธิในการอุทธรณ์ มิได้เป็นบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิอย่างไร การที่ผู้ร้องอ้างว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๖ ผู้ร้องก็ไม่ได้อ้างว่าจ�ำกัดสิทธิอย่างไร ขัดต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างไร อีกทัง้ ไม่ใช่เป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิการได้รบั ข้อมูลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๖
แต่ประการใด ค�ำร้องในส่วนนีจ้ งึ ไม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินจิ ฉัย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไว้
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเพียงบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในการฟ้อง
คดีปกครองต่อศาลปกครองว่าจะต้องกระท�ำให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้ หาใช่เป็น
บทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่อย่างใด จึงไม่มีลักษณะที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๘๑
และมาตรา ๘๗ ดังกล่าวข้างต้น ค�ำร้องในส่วนนี้จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๙) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๑ หรือไม่
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บริษัท สองบุตร ค้าวัสดุภัณฑ์ (๑๙๙๑) จ�ำกัด ที่ ๑ กับพวก เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย เป็นจ�ำเลย ต่อศาลแพ่งว่า บริษัท สองบุตร ค้าวัสดุภัณฑ์ (๑๙๙๑) จ�ำกัด โจทก์ที่ ๑ เป็น
นิตบิ คุ คล มีโจทก์ที่ ๓ เป็นกรรมการ ผูม้ อี ำ� นาจ โจทก์ที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ โฉนดเลขที่ ๒๑๘๘๖๓ เลขที่
๒๓๗๕๙๑ และเลขที่ ๒๓๗๕๙๒ ต�ำบลสะพานสูง อ�ำเภอบึงกุม่ (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร โจทก์ที่ ๓ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๔๕ และเลขที่ ๓๒๔๖ ต�ำบลสะพานสูง อ�ำเภอบึงกุ่ม (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร
โจทก์ที่ ๑ เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินโดยมีโจทก์ที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ เป็นผู้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ และมีที่ดิน
ดังกล่าวเป็นหลักประกัน จ�ำเลยได้รบั โอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมาจากเจ้าหนีเ้ ดิมแล้วได้ทำ� สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
กับโจทก์ทงั้ สามซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ามสัญญาปรับโครงสร้างหนีต้ ามแผนทีส่ ามารถปฏิบตั กิ ารช�ำระหนีไ้ ด้แล้ว แต่จำ� เลย
กลับใช้อ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ ขายทอดตลาดที่ดิน
ที่เป็นหลักประกันและรับโอนที่ดินนั้นเป็นของตนแทนการจ�ำหน่าย โดยกล่าวอ้างว่าเป็นราคาไม่น้อยกว่าราคา
ทีพ่ งึ ได้รบั จากการขายทอดตลาด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ ซึง่ หากโจทก์ทงั้ สาม
ทราบคงจะเสนอราคามากกว่าราคาประเมินที่จ�ำเลยรับโอนไว้ ดังนั้น การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โดยไม่
บอกกล่าวแก่โจทก์ จึงเป็นการรับโอนทีฝ่ า่ ฝืนพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๖ จึงขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และเพิกถอน
การโอนที่ดินพิพาท
ศาลแพ่งมีค�ำพิพากษาว่า ค�ำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการขายที่ดินของ
โจทก์ทงั้ สามทีเ่ ป็นหลักประกันทีบ่ รรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จ�ำเลย เป็นผูด้ ำ� เนินการขายทอดตลาด และ
เป็นผูร้ บั โอนทรัพย์สนิ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖
ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชก�ำหนดดังกล่าวบัญญัติว่า การเพิกถอนการจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินตามวิธีที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๗๖ จะกระท�ำมิได้ โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอ�ำนาจน�ำคดีมาฟ้องจ�ำเลยเป็น
คดีนี้ ให้ยกฟ้องโจทก์ทงั้ สาม โจทก์ทงั้ สามอุทธรณ์และยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยโต้แย้งว่า

การทีพ่ ระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ให้การเพิกถอนการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ
ตามวิธีที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๗๖ จะกระท�ำมิได้นั้น เกินจ�ำเป็นและกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิของ
บุคคลในทรัพย์สิน จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑
พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ได้นนั้ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เคยมีคำ� วินจิ ฉัยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
นั้นมาก่อน แต่ประเด็นตามค�ำร้องเป็นกรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ หรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วในค�ำวินิจฉัยที่
๔ - ๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่า พระราชก�ำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๒
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ ดังนั้น
ค�ำร้องนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลจังหวัดนนทบุรีส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายสมพงศ์ สุวรรณชนะ เป็นจ�ำเลยในคดีอาญาหมายเลขด�ำที่
๓๑๒๘/๒๕๕๑ และฟ้องนายวีระพลหรือเสือ แสงสว่าง เป็นจ�ำเลยในคดีอาญาหมายเลขด�ำที่ ๓๘๗๑/๒๕๕๑ ต่อ
ศาลจังหวัดนนทบุรี ในฐานความผิดร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพือ่ จ�ำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ศาลจังหวัดนนทบุรใี ห้รวมคดีทงั้ สองเข้าพิจารณาด้วยกันตามค�ำขอของโจทก์ โดยเรียกจ�ำเลยในคดีอาญาหมายเลขด�ำ
ที่ ๓๑๒๘/๒๕๕๑ ว่า จ�ำเลยที่ ๑ และให้เรียกจ�ำเลยในคดีอาญาหมายเลขด�ำที่ ๓๘๗๑/๒๕๕๑ ว่า จ�ำเลยที่ ๒
ต่อมาจ�ำเลยที่ ๑ และจ�ำเลยที่ ๒ ได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้สง่ ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
โดยอ้างว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดียาเสพติดแตกต่างไปจากเดิม อันเป็นการจ�ำกัดสิทธิของจ�ำเลยทั้งสองหลายประการ เช่น การที่จ�ำเลยให้การ
รับสารภาพ หากความผิดที่จ�ำเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายก�ำหนดอัตราโทษขั้นต�่ำให้จ�ำคุกตลอดชีวิต หรือ
โทษที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ�ำเลยกระท�ำผิดจริงตามมาตรา ๑๓ หรือ
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะการกระท�ำซึง่ เป็นความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดให้เป็นทีส่ ดุ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตให้รับฎีกาไว้วินิจฉัยตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ซึ่งแต่เดิมบรรดาคดีอาญาต่าง ๆ จะน�ำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยเสมอภาคกันในบรรดากฎหมายที่มีความผิดทางอาญา
แต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้กระท�ำความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้กระท�ำความผิดในการต่อสู้คดีอาญาเกี่ยวกับ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๐) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม่
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ยาเสพติด จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา
๑๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ศาลจังหวัดนนทบุรีเห็นว่า ข้อโต้แย้งของจ�ำเลยที่ ๑ และจ�ำเลยที่ ๒ เป็นกรณีตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว จึงส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ำ� เลยทัง้ สองโต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นัน้ เป็นไปตามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓
บัญญัตวิ า่ “ในชัน้ พิจารณา ถ้าจ�ำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สบื พยานหลักฐานต่อไปก็ได้
เว้นแต่กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าจ�ำเลยไม่ได้กระท�ำความผิดหรือคดีทมี่ ขี อ้ หาในความผิดซึง่ จ�ำเลยรับสารภาพนัน้
กฎหมายก�ำหนดอัตราโทษอย่างต�่ำให้จ�ำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานหลักฐาน
โจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิดจริง” เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปแก่คู่ความซึ่งได้กระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีมูลกรณีที่จะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ส่วนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะมีการอุทธรณ์และฎีกาค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งต่อไปหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษาแล้ว จึงมิใช่
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจังหวัดนนทบุรซี งึ่ เป็นศาลชัน้ ต้นจะน�ำมาใช้บงั คับแก่คดี จึงไม่ตอ้ งด้วยเงือ่ นไขและ
หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง กรณีไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาวินิจฉัยต่อไป สมควร
จ�ำหน่ายค�ำร้องตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓
วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๑๑) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม่
ศาลฎีกาส่งค�ำโต้แย้งของผู้ร้อง (นางสาวธนัชพร มะโนน้อม ผู้ร้องที่ ๑ และนางทองยุ่น
เหลือเริ่มวงศ์ ผู้ร้องที่ ๒) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๑๑๙/๒๕๔๔ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
นางวินิดา ก้องสมุทร์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายล�ำดวน เหลือเริ่มวงศ์ จ�ำเลยที่ ๑ และ
นางเฉลียว มะโนน้อม จ�ำเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดพัทยา ขอให้ขับไล่จ�ำเลยและบริวาร ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ
ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดิน น.ส. ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดพัทยา
พิพากษาให้จำ� เลยทัง้ สองและบริวารออกจากทีด่ นิ ตามแผนทีพ่ พิ าท และให้จำ� เลยทัง้ สองช�ำระเงินและค่าเสียหาย
แก่โจทก์ แต่จ�ำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามค�ำพิพากษา โจทก์จึงขอให้บังคับคดี

ผู้ร้องทั้งสองยื่นค�ำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยาขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดี ศาลจังหวัด
พัทยามีค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง
ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลจังหวัดพัทยา และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน
ผู้ร้องทั้งสองยื่นฎีกา โดยยกข้อโต้แย้งเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่
๑. การบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงที่โจทก์ฟ้องและท�ำสัญญาเช่า
กับจ�ำเลยทั้งสอง ไม่มี น.ส. ๓ แต่โจทก์จะบังคับเอาที่ดิน น.ส. ๓ แปลงที่ผู้ร้องทั้งสองอาศัยอยู่ โดยโจทก์อ้างว่า
เป็นแปลงเดียวกันกับที่โจทก์ท�ำสัญญาเช่ากับจ�ำเลยทั้งสอง
๒. ผู้ร้องทั้งสองอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวโดยสงบและเปิดเผยแสดงตัวเป็น
เจ้าของมาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว ผู้ร้องทั้งสองจึงได้สิทธิครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๘๒ และผู้ร้องทั้งสองเป็นบุคคลที่มีอ�ำนาจพิเศษเหนือค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ผู้ร้องทั้งสองยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลจังหวัดพัทยาที่ไม่รับฎีกา พร้อมโต้แย้งว่าค�ำสั่งของ
ศาลจังหวัดพัทยาทีไ่ ม่รบั ฎีกาเพราะเหตุตอ้ งห้ามตามกฎหมายดังกล่าวกับกรณีของผูร้ อ้ งหาชอบไม่ เพราะเป็นการ
ตัดสิทธิของผู้ร้องทั้งสองขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และฎีกาของผู้ร้องทั้งสองเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและประเพณีปฏิบัติของมหาชน
ศาลฎีกามีค�ำสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นน�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘
และมาตรา ๒๔๙ มาใช้บังคับในการสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องทั้งสองและผู้ร้องทั้งสองยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ไม่รับฎีกาโดยกล่าวอ้างว่าศาลชั้นต้นจะใช้มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาบังคับแก่กรณีของผู้ร้องทั้งสองหาได้ไม่ เนื่องจากเป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องทั้งสองขัดต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ เมือ่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ เป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี และไม่ปรากฏว่าเคยมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
จึงให้รอการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราว และส่งความเห็นของผู้ร้องทั้งสองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบือ้ งต้นมีวา่ ค�ำร้องของผูร้ อ้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และ
มาตรา ๒๔๙ จะเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลฎีกาจะใช้บงั คับแก่คดีและยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ กี้ ต็ าม แต่ขอ้ เท็จจริงตามค�ำโต้แย้งของผูร้ อ้ งในคดีของศาลฎีกาดังกล่าว ผูร้ อ้ งมิได้ระบุเหตุผล
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ศาลจังหวัดพัทยามีค�ำสั่งว่าฎีกาของผู้ร้องในประเด็นที่ ๒ ยังไม่ชัดแจ้งว่าเป็นการโต้แย้ง
คัดค้านค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไร จึงมีค�ำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องใน
ประเด็นที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ ส่วนฎีกาในประเด็นที่ ๑ นั้น เป็นการ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของผู้ถูกฟ้องขับไล่ซึ่งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า
ขณะยืน่ ฟ้องไม่เกินเดือนละหนึง่ หมืน่ บาท ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘
จึงมีค�ำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

สนับสนุนว่าจ�ำกัดสิทธิอย่างไร ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ อย่างไร เพราะเหตุใด ประกอบ
กับประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ เป็นบทบัญญัตทิ จี่ ำ� กัดสิทธิในการฎีกา
คัดค้านค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลชัน้ อุทธรณ์ในคดีแพ่งทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป มิได้มเี นือ้ หาหรือผลเป็นการ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลโดยไม่เป็นธรรมแต่ประการใด จึงไม่มกี รณีทจี่ ะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ค�ำโต้แย้ง
ของผู้ร้องจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๑๒) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม่
ศาลฎีกาส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางบุญฉลวย วนิชชานันท์ จ�ำเลยที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน)
เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางบุญฉลวย วนิชชานันท์ เป็น
จ�ำเลยที่ ๑ และนายพิสฐิ วนิชชานันท์ เป็นจ�ำเลยที่ ๒ ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในคดีหมายเลขด�ำที่ ๑๕๑๐๕/๒๕๔๑
และศาลแพ่งกรุงเทพใต้พพิ ากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๒๑/๒๕๔๔ ให้จำ� เลยทัง้ สองร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวน
๘,๔๒๗,๕๔๐.๙๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๕,๐๔๘,๒๗๒.๑๒ บาท นับแต่
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ และจากต้นเงิน ๓,๓๕๗,๓๗๒.๐๘ บาท นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจ�ำเลยทั้งสองไม่ช�ำระให้ยึดทรัพย์จ�ำนองของจ�ำเลยที่ ๑ คือ ที่ดินโฉนดเลขที่
๑๕๙๑๕๒ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาดน�ำเงินมาช�ำระหนี้แก่โจทก์ จ�ำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จ�ำเลยที่ ๒ ฎีกา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด ผู้ร้องในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๒๑/๒๕๔๔ ได้ยื่น
ค�ำร้อง ลงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ขอสวมสิทธิแทนโจทก์ โดยผูร้ อ้ งได้รบั ซือ้ สินทรัพย์หรือรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพหรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของลูกหนี้ทั้งหมดจากโจทก์
ต่อมาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ จ�ำเลยทัง้ สองได้ยนื่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำร้องขอสวมสิทธิแทนโจทก์
ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด และยื่นค�ำร้องขอส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔
ศาลฎีกามีคำ� สัง่ ให้สง่ ความเห็นและข้อโต้แย้งตามค�ำร้องของจ�ำเลยทัง้ สองให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ มาตรา ๗ และมาตรา ๘
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ เป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ก�ำหนดให้รัฐต้อง

ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ มิใช่บทบัญญัตทิ คี่ มุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง ส่วนพระราชก�ำหนด
บริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ ว่าด้วยบทนิยาม มิใช่บทบัญญัตทิ จี่ ะไปจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลแต่ประการใด มาตรา ๗ ก็เป็นเพียงบทบัญญัติที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ไปให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์ไว้ว่า ถ้ามีการฟ้องบังคับสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เข้าสวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทนในคดีดังกล่าว และอาจน�ำพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถามค้าน
พยานทีส่ บื มาแล้ว และคัดค้านพยานหลักฐานทีไ่ ด้สบื ไปแล้วได้ และในกรณีทศี่ าลได้มคี ำ� พิพากษาบังคับตามสิทธิ
เรียกร้องนั้นแล้ว ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษานั้น มิได้เป็นบทบังคับเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของลูกหนี้ตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด และมาตรา ๘ เป็นเพียงบทบัญญัติที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
โอนสินทรัพย์ไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้โอนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
ภาษีอากรต่าง ๆ บรรดาที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะก�ำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได้ มิได้เป็นบทบังคับ
เพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๑๓) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๒) หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้วา่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้รบั แจ้งจากศาลล้มละลายกลาง
ว่าศาลล้มละลายกลางมีคำ� พิพากษาในคดีลม้ ละลาย หมายเลขแดงที่ ล. ๗๓๑๙/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ระหว่างบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ กับห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดวิสุทธินนท์ กับพวก
รวม ๔ คน ลูกหนี้ โดยพิพากษาให้ลูกหนี้ทั้งสี่ซึ่งรวมถึงนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ (ผู้ถูกร้อง) เป็นบุคคลล้มละลาย
ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๖๑ และได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๑๘๖ ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๒)
คณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นว่า เมือ่ ศาลล้มละลายกลางมีคำ� พิพากษาให้ผถู้ กู ร้องเป็นบุคคล
ล้มละลายแล้ว ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๓๑๙/๒๕๕๐ ตัง้ แต่วนั ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และยังไม่มคี ำ� พิพากษา
เปลี่ยนแปลงค�ำพิพากษาแต่อย่างใด ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลล้มละลายตามค�ำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
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ดังนั้น การที่จ�ำเลยโต้แย้งว่า พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔
ซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จึงเป็นค�ำโต้แย้งที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๕) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๒) และให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร
(ผู้ร้อง) เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดยความในมาตรา ๒ บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีผลให้สมาชิกภาพ
ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๖ (๑) เมื่อสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดไปแล้ว การพิจารณาคดีนี้จึง
ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป สมควรจ�ำหน่ายค�ำร้องตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
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(๑๔) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้ว่า นายสมาน ศรีงาม กับพวกรวม ๒ คน ใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๑ นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ ๒ เป็นจ�ำเลย
ต่อศาลอาญา โดยกล่าวหาว่า จ�ำเลยที่ ๑ ซึง่ เป็นหน่วยราชการมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล โดยจ�ำเลยที่ ๒ เป็นข้าราชการ
ระดับเอกอัครราชทูต ขณะเกิดเหตุปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย - กัมพูชา (เจบีซีฝ่ายไทย)
ได้กระท�ำความผิดในการเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้ถูกใช้ ให้น�ำ เอ็ม โอ ยู ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นโมฆะไปใช้ร่วมกับ
คณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง ชุ ด ในอดี ต และชุ ด ปั จ จุ บั น อั น เป็ น การกระท� ำ ความผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ศาลอาญาพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสองมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงอันเนื่องมาจาก
การกระท�ำของจ�ำเลยทัง้ สอง โจทก์ทงั้ สองในฐานะส่วนตัว จึงมิใช่ผเู้ สียหายตามกฎหมายทีจ่ ะมีอำ� นาจฟ้องจ�ำเลย
ทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ที่ ๑ ยืน่ อุทธรณ์พร้อมแสดงเหตุผลเพือ่ ขอให้ศาลอาญาส่งค�ำโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า สิทธิฟ้องคดีอาญาของโจทก์ที่ ๑ เกิดจากการปฏิบัติหรือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของจ�ำเลยที่ ๒ ซึ่งกระท�ำการในต�ำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา โดยใช้ เอ็ม โอ ยู
๒๕๔๓ ซึ่งมิได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือละเว้นการด�ำเนินการให้มีการน�ำหรือใช้ เอ็ม โอ ยู ๒๕๔๓
ที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปบังคับใช้ท�ำให้ประเทศไทยเสียดินแดนจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง กระทบต่อสิทธิของโจทก์ที่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ การทีศ่ าลอาญาพิพากษาว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ใช่ผเู้ สียหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) และไม่มีอ�ำนาจฟ้อง นั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๑ ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ถึง
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง

โจทก์ท่ี ๑ จึงยืน่ ค�ำโต้แย้งต่อศาลอาญาเพือ่ ขอให้สง่ ความเห็นตามทางการเพือ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ทีน่ ยิ ามค�ำว่า “ผูเ้ สียหาย” หมายความถึง
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำผิดฐานใดฐานหนึ่ง ควรเพิ่มค�ำว่า “ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคล
หรือประชาชน ทุกคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด” โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๑ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิหรือถูกจ�ำกัดสิทธิอันจะเป็น
การขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๑ ประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ที่ ๑ อ้างว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ (๔) ต้องด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ประกอบกับยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงส่งค�ำโต้แย้งของโจทก์ที่ ๑ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ค�ำโต้แย้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๑๕) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒ - ๒๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึง่ และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓)
มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่
ศาลยุติธรรมส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความ รวม ๒ ค�ำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องสรุปได้วา่
ค�ำร้องที่หนึ่ง ศาลจังหวัดก�ำแพงเพชรมีค�ำพิพากษาให้จ�ำเลยทั้งสามร่วมกันช�ำระหนี้แก่
โจทก์ หากผิดนัดให้โจทก์บงั คับคดียดึ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของจ�ำเลยที่ ๑ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลนครชุม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดก�ำแพงเพชร รวม ๓ แปลง และยึดที่ดินของจ�ำเลยที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลแกลง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รวม ๗ แปลง ออกขายทอดตลาด ช�ำระหนี้แก่โจทก์ ต่อมาจ�ำเลยทั้งสามผิดนัดช�ำระหนี้ โจทก์จึงยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลเพื่อบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจ�ำเลยที่ ๑ และที่ดินของจ�ำเลยที่ ๓ ออกขายทอดตลาด โดยใน
ส่วนการบังคับคดีต่อจ�ำเลยที่ ๓ ศาลจังหวัดระยองได้มีค�ำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัด
ระยองบังคับคดีแทน โดยขายทอดตลาดที่ดินของจ�ำเลยที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลแกลง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
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พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โจทก์ที่ ๑ ยื่นค�ำโต้แย้งว่า บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ที่นิยามค�ำว่า “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระท�ำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ�ำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔, ๕
และ ๖ โดยเห็นควรให้เพิ่มค�ำว่า “ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลหรือประชาชนทุกคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ
ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด” ในมาตรา ๒ (๔) เป็นกรณีขอให้เพิ่มถ้อยค�ำลงไปในนิยามศัพท์ มิใช่เป็นการโต้แย้งว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีจงึ ไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์ทจี่ ะเสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง

รวม ๗ แปลง ในการขายทอดตลาดนัดที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไม่มีผู้ใดสนใจเข้าสู้ราคา เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจึงได้งดการขายทอดตลาดไว้ และในการขายทอดตลาดนัดที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ โจทก์เป็น
ผู้เสนอราคาสูงสุดแต่เพียงรายเดียว ในขณะที่จ�ำเลยทั้งสามมิได้ไปดูแลการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดี
จังหวัดระยองพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เสนอสูงสุดเป็นราคาที่สมควรขายได้แล้ว และไม่มีผู้ใดคัดค้านราคา
ในการขายทอดตลาด จึงอนุมัติให้ขายไปในราคาดังกล่าว
จ�ำเลยที่ ๒ ยื่นค�ำร้องลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ต่อศาลจังหวัดก�ำแพงเพชรขอเพิกถอน
การขายทอดตลาด และโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึง่ และวรรคสี่
เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๑๙
พิจารณาวินิจฉัย
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ค�ำร้องที่สอง ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีค�ำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ส�ำนักงานบังคับคดี
จังหวัดพิษณุโลก ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจ�ำเลยที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลอรัญญิก อ�ำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รวม ๒ แปลง ในราคา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดังกล่าว จ�ำเลยที่ ๒ ได้คัดค้านราคาในการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าทรัพย์สินที่ขายควรจะได้ราคาไม่ต�่ำกว่า
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ
ได้บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านราคาขายทอดตลาดได้เพียงครั้งเดียว และผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้สิทธิคัดค้านราคา
ในการขายทอดตลาดไปแล้วจึงไม่ฟังค�ำคัดค้านของจ�ำเลยที่ ๒
จ�ำเลยที่ ๒ ยื่นค�ำร้องต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและโต้แย้ง
ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ที่บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสีย
มีสิทธิคัดค้านราคาในการขายทอดตลาดได้เพียงครั้งเดียว และให้ค�ำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นที่สุด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๑๙๗
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลจังหวัดพิษณุโลกพิเคราะห์แล้วให้ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยที่ ๒ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วตามค�ำวินิจฉัยที่ ๒๑ - ๒๓/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่
ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๑๙ คงมีประเด็นตามค�ำร้องทัง้ สองทีโ่ ต้แย้งว่า ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
หรือไม่ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทั้งสองไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้รวมพิจารณาและมีค�ำวินิจฉัย
ไปในคราวเดียวกันเพื่อความสะดวกในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้องทั้งสอง
(๑๖) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)
หรือไม่
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยที่ ๓ (นายธนัท ทวีวัฒน์) ในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๘/๒๕๔๖ เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค�ำพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ให้จ�ำเลยที่ ๓ และ
จ�ำเลยอืน่ อีกรวมสามคนร่วมกันช�ำระเงินแก่โจทก์ หากไม่ชำ� ระเงินหรือช�ำระเงินไม่ครบถ้วน ให้ยดึ ทีด่ นิ โฉนดเลขที่
๓๓๗๑ ต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นของจ�ำเลยที่ ๓ ออกขายทอดตลาด น�ำเงิน
มาช�ำระหนีแ้ ก่โจทก์ ต่อมาจ�ำเลยที่ ๓ และจ�ำเลยอืน่ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีจงึ ได้นำ� ทีด่ นิ
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจ�ำเลยที่ ๓ ดังกล่าวออกขายทอดตลาด
จ�ำเลยที่ ๓ ได้ยื่นค�ำร้องลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ขอเพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ทวิ วรรคหนึ่ง
และวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา และ
เป็นบทบัญญัตทิ มี่ เี จตนารมณ์เพือ่ ให้การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาสามารถด�ำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษา ผู้เข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด หรือผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาด บทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักนิติธรรมอยู่แล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมิใช่เป็น
บทบัญญัติที่ไปขัดขวางสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
และทัว่ ถึง ไม่ได้ขดั ขวางสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลในการได้รบั การพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ อีกทั้งบทบัญญัติดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ (๑) (๒)
(๓) นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในชั้นบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปตามค�ำพิพากษา
ของศาล มิได้มคี วามเกีย่ วข้องกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลซึง่ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปโดยยุตธิ รรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ และมิได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่โดย
อิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อันจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ดังนั้น
ค�ำโต้แย้งตามค�ำร้องทั้งสองจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ส่งหมายประกาศการขายทอดตลาดให้จ�ำเลยที่ ๓ ทราบ เพราะบ้านของ
จ�ำเลยที่ ๓ ซึ่งปรากฏในชั้นที่โจทก์ยื่นฟ้องจ�ำเลยทั้งสาม ตามบันทึกการส่งหมาย (ปิดหมาย) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๔๖ เป็นบ้านเลขที่ ๑๕ ถนนเทศบาล ๓ ต�ำบลวารินช�ำราบ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะ
เป็นบ้านชั้นเดียว มีประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านเป็นบานเปิดพับ แต่ตามรายงานการเดินหมายของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งท�ำการปิดหมาย ลักษณะเป็นบ้านสองชั้น จึงมิใช่บ้านพักอาศัยตามภูมิล�ำเนา
ของจ�ำเลยที่ ๓ ท�ำให้จ�ำเลยที่ ๓ ไม่ทราบว่ามีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของตน จึงไม่สามารถคัดค้านราคาขาย
ทอดตลาดหรือหาผู้ซื้อไปซื้อทรัพย์สินได้
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค�ำสั่งว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้
ณ ภูมิล�ำเนาซึ่งเป็นที่เดียวกันกับภูมิล�ำเนาตามค�ำร้องของจ�ำเลยที่ ๓ และตามค�ำฟ้องของโจทก์ กรณีเป็นพยาน
หลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค�ำร้องไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ให้จ�ำเลยที่ ๓ วางเงินประกันการช�ำระ
ค่าสินไหมทดแทน จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๗ วัน และหากไม่วางเงินภายในก�ำหนดให้ถือว่าทิ้งค�ำร้อง
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จ�ำเลยที่ ๓ อุทธรณ์ค�ำสั่งศาลจังหวัดอุบลราชธานี และโต้แย้งว่า การที่ศาลจังหวัด
อุบลราชธานีอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า
มีคำ� สัง่ ให้จำ� เลยที่ ๓ วางเงินประกันการช�ำระค่าสินไหมทดแทน จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นัน้ เป็นกรณีทบี่ ทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค�ำสั่งว่า ข้อโต้แย้งของจ�ำเลยที่ ๓ เป็นกรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ และไม่ปรากฏว่ามีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว กรณีจึงเห็นสมควรส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องมีประเด็นโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า ซึง่ ศาลใช้บงั คับแก่คดีขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) หรือไม่
และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นั้น เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า
บัญญัติว่า “ในการยื่นค�ำร้องต่อศาลตามมาตรานี้ หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าค�ำร้องนั้นไม่มีมูลและ
ยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค�ำร้องดังกล่าวร้องขอ ศาลมีอ�ำนาจที่จะสั่งให้ผู้ยื่นค�ำร้องวางเงินหรือหาประกัน
ต่อศาลตามจ�ำนวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก�ำหนด เพื่อเป็นประกันการช�ำระค่าสินไหมทดแทน
แก่เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษาหรือบุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นค�ำร้องไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลให้ศาลมีค�ำสั่งยกค�ำร้องนั้นเสีย
ค�ำสัง่ ของศาลทีอ่ อกตามความในวรรคนีใ้ ห้เป็นทีส่ ดุ ” เป็นมาตรการทีใ่ ห้ความเป็นธรรมแก่คคู่ วามและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในวิธีการบังคับคดีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา หรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการยื่นค�ำร้องขอ เพิกถอนการบังคับคดี ในกรณีที่เห็นว่าค�ำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดี

ไม่มมี ลู และยืน่ เข้ามาเพือ่ ประวิงการบังคับคดีให้ชกั ช้า ก็ให้ศาลมีอำ� นาจสัง่ ให้ผยู้ นื่ ค�ำร้องน�ำเงินหรือหลักประกันมา
วางต่อศาลตามจ�ำนวนและภายในระยะเวลาทีศ่ าลเห็นสมควรก�ำหนด ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันมิให้ประวิงการบังคับคดีและ
เป็นประกันการช�ำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษา ลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา หรือบุคคลอืน่ ทีอ่ าจได้รบั
ความเสียหายอันเกิดจากการยื่นค�ำร้องโดยไม่มีมูลเช่นนั้น อันเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในกระบวนการยุตธิ รรม มิใช่บทบัญญัตจิ ำ� กัดตัดสิทธิของผูโ้ ต้แย้ง
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อันจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๐ (๑) ส่วนกรณีที่โต้แย้งว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งยกค�ำร้องขอเพิกถอนการ
บังคับคดีในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำร้องไม่ยอมน�ำเงินหรือหาประกันมาวางต่อศาลตามจ�ำนวนและภายในระยะเวลาที่
ศาลเห็นสมควรก�ำหนด และให้ค�ำสั่งของศาลที่สั่งยกค�ำร้องเป็นที่สุดนั้น แม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิของผู้ยื่นค�ำร้องในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นอุทธรณ์และฎีกาก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๙ วรรคหนึง่ ก็มไิ ด้บญ
ั ญัตใิ ห้คดีของคูค่ วามจะต้องได้รบั การพิจารณาในศาลยุตธิ รรมให้ครบทัง้ สามชัน้ แต่อย่างใด
การจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ อย่างไร ย่อมต้องเป็นไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๑๗) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๑ หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) ในคดีหมายเลขด�ำที่
๒๐๕๐/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๘๗๙/๒๕๕๐ ของศาลปกครองกลาง เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่บริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูถ้ กู ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองกลาง ด้วยเหตุวา่ ผูฟ้ อ้ งคดีซงึ่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ กู ฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้มหี นังสือถึงผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ ขอส�ำเนาเอกสารเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จ�ำนวน ๔ รายการ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ จัดส่งเอกสารให้ผฟู้ อ้ งคดีไม่ครบ
จ�ำนวนโดยแจ้งว่าเอกสารบางส่วนอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการเพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองความถูกต้อง และเอกสาร
บางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของบริษัท ฯ จึงไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
การปฏิเสธไม่จัดส่งเอกสารบางส่วนมีสาเหตุมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พอใจผู้ฟ้องคดี อีกทั้งเอกสารบางฉบับ
ยังเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่ากระบวนการสรรหาเพื่อแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
จัดส่งเอกสารตามค�ำขอให้ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว
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ดังนั้น ค�ำโต้แย้งที่ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคห้า
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) จึงเป็นค�ำโต้แย้งทีไ่ ม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีตามค�ำฟ้องเป็นเรือ่ งทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีเห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐไม่จดั ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี เมือ่ ผูฟ้ อ้ งคดียงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเสียก่อน กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีโดยที่ยังมิได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งเป็นขั้นตอน
หรือวิธีการส�ำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาและจ�ำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ
ผูฟ้ อ้ งคดียนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุดพร้อมโต้แย้งว่าพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๑ อีกทั้งการตรากฎหมายฉบับนี้มิได้ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจ
ในการตรากฎหมาย กรณีจึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
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ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
และศาลปกครองสูงสุดจ�ำต้องน�ำบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บงั คับแก่คดีนี้ จึงให้รอการพิพากษาคดีไว้ชวั่ คราวแล้วส่งเรือ่ งดังกล่าวให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยไม่ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจ
ในการตรากฎหมาย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ นั้น เป็นการโต้แย้งกระบวนการตรากฎหมาย
จึงไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา
วินจิ ฉัย ส่วนค�ำโต้แย้งของผูฟ้ อ้ งคดีทว่ี า่ พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๓
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๑ ยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ นัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคสอง หรือไม่
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�ำหรับการ
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมี
การด�ำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายใน
เวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก�ำหนด เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้กระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางปกครองเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม โดยให้มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คัดค้านต่อเจ้าหน้าที่หรือองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายบริหารให้เสร็จสิ้นเสียก่อน และเป็นการเปิดโอกาส

ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขค�ำสั่งหรือการกระท�ำซึ่งอาจมีข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดตามที่มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งเสียก่อน ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
เพือ่ ความเป็นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายและเพือ่ ประโยชน์แก่ราชการ อันเป็นหลักเกณฑ์ทชี่ อบด้วยหลักนิตธิ รรม
มิใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จ�ำกัดตัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้คดีในศาล มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล แต่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
กับบุคคลตามที่บัญญัติไว้อย่างเสมอกันในกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ไม่ได้กระทบและไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรา ๔๑ จึงไม่มีกรณีที่จะ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๖๐ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๑ หรือมาตราอื่นใด
ส่วนค�ำโต้แย้งในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๗ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นบททั่วไป มิได้มีข้อความที่เป็นการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ จึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ ได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๑๘) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖/๒๕๕๔ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) หรือไม่
ศาลปกครองกลางส่งค�ำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีหมายเลขด�ำที่ ๑๑๘๓/๒๕๔๖ เพื่อ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑ และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๒ เป็นผู้ฟ้องคดี
ยื่นฟ้องนางสาวอุษณีย์ ธ�ำรงศักดิ์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ นายเชาวยุทธ พรพิมลเทพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายชัยพร
ภูมิชัยเวช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายสุรัตน์ ธ�ำรงศักดิ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองกลาง ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้ทำ� สัญญาข้าราชการทีไ่ ปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ ๑) กับผูฟ้ อ้ งคดีที่ ๑ เพือ่ ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา ๒ ปี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ท�ำสัญญาค�้ำประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และกลับมารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำ� สัญญาข้าราชการทีไ่ ปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) กับผูฟ้ อ้ งคดีที่ ๑ เพือ่
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และท�ำสัญญา
การรับทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยสัญญา
ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ได้ท�ำสัญญาค�้ำประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒
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ดังนั้น ค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ตดิ ต่อกับผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สองและหน่วยราชการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจึงสั่งยุติการศึกษา สั่งงดให้ทุนและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทาง
กลับประเทศไทยเพือ่ ไปรับราชการชดใช้ทนุ ในสังกัดของผูฟ้ อ้ งคดีที่ ๑ แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับมาปฏิบตั ริ าชการ
จึงเป็นการผิดสัญญาฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ อย่างชัดแจ้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีค�ำสั่งไล่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจาก
ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒
ถึงที่ ๔ ผูค้ ำ�้ ประกันซึง่ ต้องร่วมรับผิดกับผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ ช�ำระเงินแก่ผฟู้ อ้ งคดีทงั้ สอง แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สีเ่ พิกเฉย
ไม่ช�ำระเงิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระเงิน
พร้อมดอกเบี้ยตามค�ำฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
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ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งรับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณา ต่อมาศาลปกครองกลางเห็นว่า การที่ได้
มีค�ำสั่งรับค�ำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณานั้นเป็นไปโดยผิดหลงอันเป็นการด�ำเนินกระบวนพิจารณาที่
ผิดระเบียบ จึงมีค�ำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่สั่งรับค�ำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา รวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นที่
ต่อเนื่องภายหลังจากนั้นทั้งหมด แล้วมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สองได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� สัง่ ของศาลปกครองกลางทีส่ งั่ ไม่รบั ค�ำฟ้องไว้พจิ ารณา ศาลปกครองสูงสุดมีคำ� สัง่ ว่า
การทีศ่ าลปกครองกลางมีคำ� สัง่ เพิกถอนกระบวนพิจารณาทีส่ งั่ รับค�ำฟ้องนีไ้ ว้พจิ ารณา รวมทัง้ กระบวนพิจารณาอืน่
ทีต่ อ่ เนือ่ งภายหลังจากนัน้ ทัง้ หมด แล้วมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำฟ้องคดีนไี้ ว้พจิ ารณาและให้จำ� หน่ายคดีออกจากสารบบความ
นั้น ชอบแล้ว อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดก�ำลังพิจารณาอุทธรณ์นี้ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๑ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และบัญญัติให้การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่
วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งมีผลใช้บังคับ
กับการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทุกคดี ในทันที เมื่อนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดีนี้จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางยังไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ค�ำฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค�ำฟ้องที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้ จึงมีค�ำสั่งให้รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา
ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ยืน่ ค�ำโต้แย้งต่อศาลปกครองกลางเพือ่ ส่งค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นบทบัญญัตทิ ขี่ ดั ต่อหลักความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี เป็นการเปิดช่องให้มกี ารตีความไปในทาง
ที่ เป็ น ผลร้ า ยหรือเกินกว่าขอบเขตที่ก ฎหมายก� ำ หนด อั นมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเกิ ดความไม่ เ สมอภาค
เท่าเทียมกันในสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓)
ศาลปกครองกลางเห็นว่า ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงให้ส่ง
ส�ำนวนพร้อมค�ำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลปกครองกลางส่งค�ำโต้แย้ง
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่โต้แย้งว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) หรือไม่ และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ าก่อน กรณีจงึ ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณา
วินิจฉัย
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่า
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๑๙) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๕๔ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๔๐ หรือไม่
ศาลจังหวัดตลิง่ ชันส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นายณรงค์เดช กมลภิรมย์) ในคดีแพ่งหมายเลขด�ำ
ที่ ๓๙๘๙/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๙๙๕๕/๒๕๕๑ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
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พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๓) ให้ยนื่ ฟ้องภายในหนึง่ ปี และการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�ำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้
เหมาะสมตามลักษณะและประเภทของคดีปกครองทีม่ ผี ลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีเจตนารมณ์
ให้ขยายระยะเวลาการฟ้องคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครองจากเดิมหนึง่ ปีเป็นห้าปี เพือ่ ให้โอกาสแก่คสู่ ญ
ั ญา
ทางปกครองฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมดียิ่งขึ้นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
คู่สัญญาทางปกครองทั้งสองฝ่ายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายในระยะเวลาการฟ้องคดีท่ีเสมอภาค
เท่าเทียมกันและอย่างเหมาะสม ประกอบกับการขยายระยะเวลาการฟ้องคดีดังกล่าวให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี
ก็เป็นไปตามหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาความที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานมิให้ต้องรีบเร่ง
หรือล่าช้าจนเกินไป เมื่อเทียบกับอายุความการฟ้องคดีแพ่งที่ก�ำหนดให้ยื่นฟ้องภายในสิบปี เพื่อให้การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรม ทั้งนี้การให้มีบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลาในการฟ้องคดี ให้อยู่
ภายในระยะเวลาอันสมควรถือเป็นการจัดระบบงานยุติธรรมที่ชอบด้วยหลักนิติธรรม และหลักความเป็นธรรม
ตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่บทบัญญัติที่ตัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) ดังนั้น ค�ำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง

บริษัทบัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายณรงค์เดช กมลภิรมย์ จ�ำเลย
เป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน กรณีผิดสัญญาบัตรเครดิต โดยจ�ำเลยเป็นหนี้บัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้
แต่ไม่ได้น�ำเงินเข้าบัญชีเพือ่ ช�ำระหนี้ หรือน�ำเข้าบัญชีแต่จำ� นวนน้อยไม่พอช�ำระหนีใ้ ห้กับโจทก์ตามทีโ่ จทก์แจ้งไป
รวมยอดหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเงิน จ�ำนวน ๙๓,๐๙๓.๒๘ บาท จ�ำเลยยื่นค�ำให้การว่า ค�ำฟ้องของโจทก์เป็นค�ำฟ้อง
ทีเ่ คลือบคลุม เป็นเหตุให้จำ� เลยไม่สามารถให้การต่อสูค้ ดีได้อย่างเต็มที่ และยืน่ ค�ำคัดค้าน และขอให้ศาลส่งค�ำโต้แย้ง
ของจ�ำเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยกล่าวอ้างว่า วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ อ่ ให้เกิดความไม่เป็นธรรม
และเอารัดเอาเปรียบในทางคดีแก่จ�ำเลย มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลจังหวัดตลิ่งชันเห็นว่า ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงให้ส่ง
ส�ำนวนพร้อมค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ค�ำร้องนี้เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันส่งค�ำโต้แย้ง
ของจ�ำเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย แม้ค�ำโต้แย้งจะมิได้ระบุว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตราใด แต่เมือ่ พิจารณาเนือ้ หาค�ำโต้แย้งแล้วพอเข้าใจได้วา่ จ�ำเลยโต้แย้งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕ ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๐ หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้
ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีโ่ ต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๙ ถึงมาตรา ๑๙๕
เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับวิธพี จิ ารณาความในคดีแพ่งทีม่ ที นุ ทรัพย์ไม่มาก หรือคดีขบั ไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ี
ค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ที่มีจ�ำนวนไม่สูง อันถือว่าเป็นคดีมโนสาเร่ มีเหตุจ�ำเป็นและสมควรที่จะต้องบัญญัติ
วิธีพิจารณาเป็นพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญทั่วไป เพื่อให้วิธีพิจารณาความในคดีมโนสาเร่เป็นไปด้วยความ
เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยคู่ความไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร แต่ยังคงให้มี
กระบวนพิจารณาทีค่ มุ้ ครองและเป็นหลักประกันความยุตธิ รรมและให้ความเป็นธรรมแก่คคู่ วามทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
เช่น ให้ศาลมีอ�ำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร หรือให้มีอ�ำนาจซักถามพยานเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงใด ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดีแม้จะไม่มคี คู่ วามฝ่ายใดยกขึน้ อ้าง เป็นต้น บทบัญญัตนิ เ้ี ป็นบทบัญญัตทิ ชี่ อบด้วย
หลักนิติธรรมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรม ทั้งยังเป็นบทบัญญัติ
ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงไม่มกี รณีทจี่ ะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ หรือมาตราอืน่ ใด ดังนัน้
ค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง

(๒๐) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๘/๒๕๕๔ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ และ
มาตรา ๗๒ วรรคหก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๖๐ หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายเจริญ สกุลดี) ในคดีหมายเลขแดงที่
๖๐๘/๒๕๕๑ ของศาลปกครองกลาง เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย ผู ้ ว ่ า การการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาลปกครองกลาง
ซึ่งศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาและมีค�ำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ช�ำระค่าทดแทน
เพิ่มจ�ำนวน ๗๙๗,๘๙๑.๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามค�ำขอ
ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ช�ำระเงินค่าทดแทนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่
คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ค�ำฟ้องที่เกี่ยวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ
ค�ำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดจ�ำต้องใช้บทบัญญัติดังกล่าวบังคับแก่คดี
ประกอบกับยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น จึงให้รอการพิพากษาคดีไว้
ชั่วคราวและส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องดังกล่าวเป็นกรณีศาลปกครองสูงสุด
ส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ และมาตรา ๗๒ วรรคหก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๖๐ หรือไม่ ซึ่งยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
บทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณา
วินิจฉัย
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ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและยื่นค�ำโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑)
เนื่ อ งจากเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เพิ่ ม ภาระและความยุ ่ ง ยากในการฟ้ อ งคดี แ ละการยื่ นอุ ท ธรณ์ ต ่ อ
ศาลปกครอง นอกจากนีย้ งั ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๐ เนือ่ งจากเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ ป็นการ
ลบล้างสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ส่วนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ วรรคหก ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) เนื่องจาก
เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดขวางสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
นอกจากนี้ยังขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ลงโทษ
ทางอาญาต่อบุคคลทีแ่ พ้คดีในศาลปกครอง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นของผูฟ้ อ้ งคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
หรือไม่
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พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่ง
ให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาล
ตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส�ำหรับคดีที่มี
ค�ำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค�ำนวณเป็นราคาเงินได้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาล
จากผู้ฟ้องคดีปกครองเฉพาะในกรณีเป็นการฟ้องขอให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์
ในคดีสญ
ั ญาทางปกครองหรือละเมิดทางปกครองเท่านัน้ โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ให้มกี ารคิดทบทวนหรือยับยัง้ ชัง่ ใจ
ให้ดีก่อนที่จะฟ้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ต่อศาล และเป็นการสอดคล้องกับการฟ้องคดีที่มีทุนทรัพย์ที่ถือเป็น
หลักพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพื่อไม่ให้มีการกลั่นแกล้งฟ้องคดีและประวิงเวลาต่อสู้คดีกัน แม้ว่า
ค่าธรรมเนียมศาลจะเป็นการสร้างภาระแก่ผฟู้ อ้ งคดีอยูบ่ า้ ง แต่กม็ บี ทบัญญัตใิ ห้สทิ ธิขอยกเว้นค่าธรรมเนียมส�ำหรับ
ผู้ฟ้องคดีที่ยากจนด้วย จึงเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในขอบเขตแห่งความจ�ำเป็นและพอสมควรแก่กรณี มิใช่บทบัญญัติ
ที่ตัดสิทธิหรือขัดขวางบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และมิใช่
บทบัญญัติที่ลบล้างสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ส่วนพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒
วรรคหก ที่บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค�ำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ตามส่วนของการชนะคดี เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องเรียกร้องเอาประโยชน์ตรง
ตามจ�ำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอยู่จริง ทั้งนี้ เพื่อยับยั้งมิให้มีการฟ้องคดีเรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง
ที่สูงเกินกว่าสิทธิที่มีอยู่จริง มิใช่บทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิหรือขัดขวางบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อีกทั้งการคืนหรือไม่คืนค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหกนี้
เป็นมาตรการตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายในส่วนแพ่งโดยแท้ มิใช่บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาเรือ่ งการลงโทษทางอาญาต่อบุคคลแต่อย่างใด ดังนัน้ ค�ำโต้แย้งของผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ไม่เป็นสาระอันควรได้รบั
การวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๒๑) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๑) (๘) หรือไม่
ศาลฎีกาส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางสาวหรือนางวิไลวรรณ ชูกลุ ) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
๗๔๘/๒๕๕๐ เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ สรุปข้อเท็จจริงตามค�ำร้องได้ว่า
โจทก์ ( ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ) ได้ยื่นฟ้องนางสาวหรือนางวิไลวรรณ ชูกุล
เป็นจ�ำเลยต่อศาลแพ่งธนบุรี ในคดีหมายเลขด�ำที่ ๔๑๕๐/๒๕๔๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๗๔๘/๒๕๕๐ ว่าจ�ำเลย

ได้ทำ� สัญญาเงินกูแ้ ละรับเงินกูไ้ ปจากโจทก์ครบถ้วนแล้วจ�ำนวน ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยจ�ำเลยตกลงผ่อนช�ำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และเพื่อเป็นประกันการช�ำระหนี้ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ จ�ำเลย
น�ำห้องชุดเลขที่ ๕๙๒ และ ๕๗๔ ชั้น ๑๕ อาคารเลขที่ ๑ ชื่ออาคารชุดบ้านเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่
๑๐๓๘ ต�ำบลสมเด็จเจ้าพระยา อ�ำเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร มาจดทะเบียนจ�ำนองไว้กับโจทก์ ในวงเงิน
จ�ำนวน ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท และมีข้อตกลงด้วยว่าหากบังคับจ�ำนองได้เงินไม่พอช�ำระหนี้ จ�ำเลยยอมช�ำระส่วนที่
ขาดอยูจ่ นครบ ภายหลังท�ำสัญญากูแ้ ล้ว จ�ำเลยไม่ชำ� ระหนีใ้ ห้โจทก์ตามสัญญา โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำ� เลยเพิกเฉย
ขอให้บังคับจ�ำเลยช�ำระ หากจ�ำเลยไม่ช�ำระให้ยึดทรัพย์จ�ำนอง และหากได้เงินไม่พอช�ำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น
ของจ�ำเลยออกขายทอดตลาดน�ำเงินกู้มาช�ำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน
ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้จ�ำเลยช�ำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ กับให้จ�ำเลยใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์

จ�ำเลยฎีกาค�ำสั่งศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งไม่รับฎีกาเนื่องจากค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์
เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า จ�ำเลยฎีกาค�ำสั่งศาลชั้นต้นต่อ
ศาลฎีกา เพื่อให้ศาลฎีกามีค�ำสั่งรับฎีกาของจ�ำเลย โดยจ�ำเลยเห็นว่า ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้จ�ำเลย
ด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่เป็นที่สุด เพราะค�ำขอด�ำเนินคดีอย่างคนอนาถาถือเป็นค�ำฟ้องอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนพิจารณาในศาล จ�ำเลยจึงมีสิทธิที่จะด�ำเนินคดีทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งแม้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า บัญญัติให้ค�ำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด แต่ไม่อาจ
ใช้บังคับกับกรณีจ�ำเลยได้ เนื่องจากจ�ำเลยเห็นว่าจ�ำเลยควรได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) (๘)
ที่สามารถให้ศาลยุติธรรมทั้งสามศาลพิจารณาคดีของจ�ำเลยได้
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นได้น�ำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า มาใช้บงั คับในการสัง่ ไม่รบั ฎีกาของจ�ำเลย เมือ่ จ�ำเลยยืน่ ค�ำร้องอุทธรณ์
ค�ำสัง่ ไม่รบั ฎีกาต่อศาลฎีกา โดยมีประเด็นทีจ่ ำ� เลยโต้แย้งว่าประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖
วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) (๘) ซึ่งศาลฎีกาจะต้องใช้บทบัญญัติดังกล่าวบังคับแก่คดี เมื่อ
ปรากฏว่ายังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกีย่ วกับบทบัญญัตนิ ี้ จึงให้รอการพิจารณาคดีไว้ชวั่ คราว
และส่งความเห็นของจ�ำเลยมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๑) (๘) หรือไม่ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบ
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย
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จ�ำเลยยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลแพ่งธนบุรี พร้อมยื่นค�ำร้องขอด�ำเนินคดีอย่าง
คนอนาถา ศาลชัน้ ต้นไต่สวนแล้วมีคำ� สัง่ ว่า จ�ำเลยยังสามารถหาเงินมาเสียค่าธรรมเนียมได้ จ�ำเลยมิได้ยากจนจริง
ให้ยกค�ำร้อง หากจ�ำเลยประสงค์จะอุทธรณ์ตอ่ ไปให้นำ� เงินค่าธรรมเนียมศาลมาช�ำระพร้อมน�ำเงินค่าฤชาธรรมเนียม
ซึ่งต้องใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายมาวางศาลภายใน ๑๕ วัน จ�ำเลยยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีค�ำสั่ง
ยกค�ำร้อง หากประสงค์จะด�ำเนินคดีต่อไปให้น�ำเงินค่าธรรมเนียมมาช�ำระภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ทราบค�ำสั่ง

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ นัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า
มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นมาตรา ๑๕๖/๑ วรรคสี่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ก�ำหนดให้
กรณีศาลมีค�ำสั่งยกค�ำร้องหรืออนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่บางส่วนผู้ขอมีสิทธิด�ำเนินการได้เพียง
ประการเดียว คือยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลภายใน ๗ วันนับแต่วนั มีคำ� สัง่ กรณี แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ (เดิม) ที่ให้คู่ความมีสิทธิด�ำเนินการได้ ๒ ประการ คือ มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งประการหนึ่ง
หรือยื่นค�ำร้องขอให้พิจารณาใหม่ประการหนึ่ง
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๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้แยกว่า
ถ้าเป็นการยื่นค�ำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาต้องอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อศาลฎีกาดังเช่นบทบัญญัติเดิม
ดังนั้น แม้จะเป็นการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา ผู้ขอก็ต้องอุทธรณ์
ค�ำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ทุกกรณี
๓) การอุทธรณ์ของคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖
วรรคห้า (เดิม) นั้น มี ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง เป็นการอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลที่อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมีค�ำสั่งให้ยกค�ำขอเสียทีเดียว และกรณีที่สอง เป็นการอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลหลังจาก
ศาลชั้นต้นรับค�ำร้องขอพิจารณาใหม่ ตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ แล้วมีค�ำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมีค�ำสั่งให้ยกค�ำขอเสียทีเดียว ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมก�ำหนดให้คู่ความสามารถอุทธรณ์ค�ำสั่งได้กรณีเดียว คือ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่ง
อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วนหรือมีค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง
แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า (เดิม) จะคงสาระส�ำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ตามประเด็นข้อโต้แย้งของจ�ำเลยที่ก�ำหนดให้ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดเช่นกันก็ตามแต่ได้เปลี่ยนแปลง
การด�ำเนินคดีอนาถาทั้งกระบวนการ ย่อมมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส�ำคัญของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคห้า (เดิม) และเห็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�ำร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง นั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ต้องมีสภาพและมีผลเป็นการใช้บังคับอยู่ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือมีการคงหลักการเดิมไว้ในกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่มผี ลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับเดิมไปนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจหยิบยกเอา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ไม่มีการคงหลักการเดิมตามประเด็นข้อโต้แย้งไว้ใน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใหม่มาวินิจฉัยว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้อีกต่อไปกรณีไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง

(๒๒) ค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐ - ๓๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ และพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่
ศาลปกครองกลางส่งความเห็นและศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผูฟ้ อ้ งคดี รวม ๒ ค�ำร้อง
เพื่ อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ดังนี้

ศาลปกครองกลางเห็นว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ บัญญัติให้บรรดาข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ทั้งการด�ำเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อก�ำหนด ประกาศ
ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำตามหมวดนีใ้ ห้อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลยุตธิ รรม ท�ำให้มปี ญ
ั หาทีต่ อ้ งพิจารณาว่า การตรวจสอบ
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว สมควรอยู่ในอ�ำนาจของ
ศาลยุตธิ รรมหรือไม่ เพราะศาลปกครองต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด ๆ
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากการด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายดังกล่าว เป็นการใช้
อ�ำนาจรัฐในทางปกครองหรือการด�ำเนินกิจการในทางปกครอง ซึง่ สมควรอยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มิใช่อยู่ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ จึงมี
ปัญหาทีต่ อ้ งพิจารณาว่า มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ ซึง่ ในการพิจารณาว่าจะรับค�ำฟ้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ ศาลปกครองต้องใช้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดี กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และโดยที่ยังไม่มีค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ค�ำร้องที่สอง นายพุฒิพงศ์ พงศ์อเนกกุล ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ ออกข้อก�ำหนด ฉบับลงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ และอาศัยอ�ำนาจตาม
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ค�ำร้องที่หนึ่ง นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะเป็นผู้อ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ว่าผูถ้ กู ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ปล่อยให้มีการชุมนุมและเผยแพร่ภาพและเสียงของพันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ซึง่ กล่าวถ้อยค�ำทีม่ ลี กั ษณะหมิน่ เหม่อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ อันกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมัน่ คงของรัฐ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาให้
ผูถ้ กู ฟ้องคดีออกมาตรการตามกฎหมายเพือ่ ระงับยับยัง้ มิให้มกี ารเผยแพร่ภาพและเสียงของพันต�ำรวจโท ทักษิณ
ชินวัตร ต่อที่ชุมนุมและที่อื่นใดทั่วประเทศ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกค�ำสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมในทันที
รวมทั้งขอให้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค�ำพิพากษา

พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงและออกข้อก�ำหนด ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ มาจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้
รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการใช้อ�ำนาจออกกฎ และค�ำสั่งทางปกครองที่ขัดต่อหลักความพอสมควร
แก่เหตุ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ วรรคสาม จึงขอให้
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาหรือมีคำ� สัง่ เพิกถอนกฎ หรือค�ำสัง่ ทางปกครองทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่เนื่องจากพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖
และพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ
ทีจ่ ำ� กัดอ�ำนาจศาลปกครอง อันอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ จึงขอให้สง่ ค�ำโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว
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ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจที่
จะวินิจฉัยการกระท�ำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาต้องอาศัย
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีปัญหาว่า มาตรา ๒๓
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน ส่วนคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการออกข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการ
กระท�ำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น เมื่อพิจารณาพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖
ได้บัญญัติให้ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามพระราชก�ำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง ดังนัน้ จึงมี
ปัญหาทีจ่ ะต้องวินจิ ฉัยว่าศาลปกครองสูงสุดมีอำ� นาจทีจ่ ะวินจิ ฉัยการกระท�ำของผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองหรือไม่ ซึง่ หาก
ศาลปกครองสูงสุดจะรับคดีไว้พจิ ารณาต้องอาศัยกฎหมายตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งยังคงมีปัญหาว่าจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชก�ำหนดดังกล่าว
หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงส่งค�ำโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องทั้งสองมีประเด็นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ และยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง
ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้รวมการพิจารณาและวินจิ ฉัยคดีทงั้ สองค�ำร้องนีเ้ ข้าด้วยกัน ในระหว่าง
การพิจารณาคดี ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓
ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณามีวา่ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีโ่ ต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นัน้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ว่าพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่
๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงไม่จ�ำต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ซ�้ำอีก
ส่วนประเด็นที่ว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ในการบังคับใช้และบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ในทิศทางเดียวกันกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งศาลได้เคยมีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ค�ำโต้แย้งดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้องทั้งสอง
(๒๓) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึง่ (๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม่

ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีมีค�ำสั่งจังหวัด
เชียงรายที่ ๒๓๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ผฟู้ อ้ งคดีพน้ จากต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีตำ� บลบ้านต้า
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ฐานกระท�ำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ จตุทศ
วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาทีเ่ ทศบาลเป็นคูส่ ญ
ั ญา หรือในกิจการทีก่ ระท�ำให้แก่เทศบาลหรือเทศบาล
จะกระท�ำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นค�ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่มีค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งเพิกถอนค�ำสั่งจังหวัดเชียงรายดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดียื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่โต้แย้งว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม
บัญญัติว่า ก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผู้กระท�ำความผิดมิได้ เมื่อคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนค�ำสั่งจังหวัดเชียงรายยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้กระท�ำผิดตามค�ำสั่งจังหวัดเชียงราย และยังไม่พ้นจาก
ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีตำ� บลบ้านต้า การทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดเชียงรายจัดให้มกี ารเลือกตัง้
นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านต้าในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แทนต�ำแหน่งของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง จึงเป็นการละเมิดสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูฟ้ อ้ งคดีตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่สง่ ค�ำโต้แย้งดังกล่าวให้
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ศาลปกครองเชียงใหม่ส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายเฉลิมพันธุ์ ค�ำแผ่นไชย) ในคดี
หมายเลขด�ำที่ ๓๐๙/๒๕๕๐ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึง่ (๕) แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม่
ศาลปกครองเชียงใหม่เห็นว่า ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ทัง้ ยังไม่ปรากฏว่ามีคำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งนี้ จึงส่งเรือ่ งดังกล่าวตามทางการให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องดังกล่าวเป็นกรณีศาลปกครองเชียงใหม่
ส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสาม หรือไม่ ซึง่ ยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับบทบัญญัติ
นี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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คดี อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ส� ำ นั ก งานศาลปกครองได้ มี ห นั ง สื อ
ที่ ศป ๐๐๒๔/ธ ๑๗๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งว่า ศาลปกครองเชียงใหม่มคี ำ� สัง่ ให้สง่ ค�ำร้องของผูฟ้ อ้ งคดี
ที่ขอถอนค�ำโต้แย้งในคดีนี้ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค�ำร้องผ่านศาลปกครองเชียงใหม่
ขอถอนค�ำร้องซึง่ โต้แย้งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ทไี่ ม่สมควรอนุญาต กรณีจงึ เป็นไปตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
และการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึง่ ซึง่ ก�ำหนดว่า “ค�ำร้องทีไ่ ด้ยนื่ ต่อศาล ก่อนทีศ่ าลมีคำ� วินจิ ฉัย
หรือมีค�ำสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค�ำร้อง หรือศาลเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสั่ง
จ�ำหน่ายค�ำร้องนั้นก็ได้”
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
(๒๔) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓ - ๓๕/๒๕๕๔ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่
ศาลยุติธรรมส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความ รวม ๓ ค�ำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้
ดังนี้
ค�ำร้องที่หนึ่ง นายชัชชัย โชติบุตร เป็นโจทก์ฟ้องนางกฤติมาหรือวรรษิกา ชัยนพภัทรกุล
หรือกลิ่นขจร เป็นจ�ำเลย ต่อศาลแขวงนนทบุรีเป็นคดีอาญาหมายเลขด�ำที่ ๓๒๐๑/๒๕๕๑ ว่า จ�ำเลยถูก
ศาลล้มละลายกลางมีคำ� สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดและมีคำ� พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ได้หลอกลวงขอกูย้ มื เงิน

โจทก์จ�ำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยท�ำหลักฐานการกู้ยืมไว้ต่อกัน และจ�ำเลยได้หลอกลวงให้โจทก์เข้าท�ำสัญญา
กู้ยืมเงินกับจ�ำเลยในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนาจของผู้อื่นและสัญญาว่าจะช�ำระเงินกู้คืนทั้งหมด ต่อมาจ�ำเลย
ผิดนัดไม่ช�ำระเงินคืน
ศาลแขวงนนทบุรีไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกอุทธรณ์ โดยเห็นว่า คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒
โจทก์ยื่นค�ำร้องต่อศาลแขวงนนทบุรี ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และ
มาตรา ๒๑๙
ศาลแขวงนนทบุรีเห็นควรให้ส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ศาลแขวงล�ำปางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแขวงล�ำปางมีค�ำสั่งว่า ค�ำฟ้องอุทธรณ์
ของโจทก์ฟมุ่ เฟือยและมีลกั ษณะเสียดสีศาล ทัง้ เป็นการโต้แย้งดุลพินจิ ของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานซึง่ เป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้โจทก์อทุ ธรณ์คำ� พิพากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับโจทก์มไิ ด้ยนื่ ค�ำร้อง
ขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาพิพากษาในศาลแขวงอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์
โจทก์ยนื่ ค�ำร้องอุทธรณ์คำ� สัง่ ไม่รบั อุทธรณ์และค�ำร้องขอให้ศาลแขวงล�ำปางส่งความเห็นโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๑๙
ศาลแขวงล�ำปางเห็นควรให้ส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ค�ำร้องที่สาม นายอัศวิน เอสเซอร์ เบิร์ด เป็นโจทก์ ฟ้องนายวิชัย จริยากรกุล เป็นจ�ำเลย
ต่อศาลแขวงเชียงใหม่เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๓๖๖/๒๕๕๓ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๙๑
ศาลแขวงเชียงใหม่ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแขวงเชียงใหม่
เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัยพยานหลักฐานของศาล เป็นอุทธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
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ค�ำร้องที่สอง ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไก่ทองการเกษตร เป็นโจทก์ฟ้องนายปรีชา พงศ์กาสอ
เป็นจ�ำเลย ต่อศาลแขวงล�ำปางเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ว่า จ�ำเลยในฐานะเป็นผู้รับฝากสินค้า
หรือเป็นผู้ครอบครองปุ๋ยอินทรีย์สูตร ๑๖ - ๒๐ - ๐๐ จ�ำนวน ๕๒๐ ถุง รวมมูลค่า ๒๗๐,๔๐๐ บาท ได้เบียดบัง
เอาปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยเจตนาทุจริต การกระท�ำของจ�ำเลยดังกล่าวมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๙๑ จ�ำเลยให้การปฏิเสธและน�ำสืบว่า จ�ำเลย
ไม่เคยรับฝากปุ๋ยและครอบครองปุ๋ยของโจทก์

พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ จึงมีค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ โจทก์ยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์และค�ำร้องขอให้
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ส่งความเห็นโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๑๙
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เห็นควรให้ส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องทั้งสามมีประเด็นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ มาตรา ๔๐ (๑) (๓) มาตรา ๘๑ (๑) (๒) มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
และมาตรา ๒๑๙ หรือไม่ ซึ่งยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงต้องด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องทัง้ สามไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย โดยให้รวมการพิจารณา
และวินิจฉัยคดีทั้งสามค�ำร้องนี้เข้าด้วยกัน
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ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
หรือไม่
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาใน
ศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ มิใช่บทบัญญัติห้ามหรือตัดสิทธิคู่ความที่จะน�ำคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ไปเสีย
ทุกกรณี แต่เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาของศาลแขวงเฉพาะในปัญหา
ข้อเท็จจริงในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี อันถือว่าเป็นคดีอาญาที่ไม่ร้ายแรง ทั้งบทบัญญัติ
ในส่วนทีห่ า้ มคูค่ วามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ก็ไม่ได้เป็นบทบังคับโดยเด็ดขาด เพราะคูค่ วามยังสามารถอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงได้หากเข้าเงือ่ นไขตามมาตรา ๒๒ ทวิ ซึง่ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ทงั้ โจทก์และจ�ำเลยอุทธรณ์คำ� พิพากษา
ของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซงึ่ ต้องห้ามมิให้อทุ ธรณ์ตามมาตรา ๒๒ ได้ ถ้าผูพ้ พิ ากษาคนใดซึง่ พิจารณา
หรือลงชื่อในค�ำพิพากษาหรือท�ำความเห็นแย้งในศาลแขวงเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาส�ำคัญอันควร
สูศ่ าลอุทธรณ์และอนุญาตให้อทุ ธรณ์ หรืออธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึง่ อธิบดีกรมอัยการได้มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป
ดังนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ จึงเป็น
บทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนโดยเสมอกันในทางกฎหมาย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ
รับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ส่วนการทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ (๑) ถึง (๔) ให้สิทธิจ�ำเลยในการอุทธรณ์ได้มากกว่า
โจทก์ก็เป็นไปตามหลักการพื้นฐานในระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องให้โอกาสจ�ำเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
ชอบด้วยหลักนิตธิ รรม รวมทัง้ การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแล้ว
ค�ำโต้แย้งของโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้องทั้งสาม

(๒๕) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรือ่ ง นายวรรธวริทธิ์ ตันติภริ มย์ ยืน่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ นายทะเบียนพรรคการเมืองทีไ่ ม่ตอบรับการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชีวิตที่ดีกว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐
นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ (ผู้ร้อง) ยื่นค�ำร้องฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า

ผู้ร้องเห็นว่า การตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นอ�ำนาจของที่ประชุมใหญ่ของพรรค
ชีวติ ทีด่ กี ว่า ผูถ้ กู ร้องมีหน้าทีเ่ พียงพิจารณาแก้ไขรายละเอียดรายชือ่ คณะกรรมการบริหารพรรคให้เป็นไปตามมติ
เท่านั้น การที่ผู้ถูกร้องตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคและจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมนั้นไม่มีกฎหมายให้
ผูถ้ กู ร้องมีอำ� นาจกระท�ำการได้ นอกจากนีก้ ารลงมติไม่จำ� ต้องลงคะแนนลับ เพราะมีผสู้ มัครเพียงต�ำแหน่งละ ๑ คน
เมื่อไม่มีคณะกรรมการบริหารพรรค หรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ไม่
จ�ำต้องลงคะแนนลับ ผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑
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ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของพรรคชีวิตที่ดีกว่า เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีมติ
เลือกผูร้ อ้ งเป็นหัวหน้าพรรคและเลือกบุคคลอืน่ เป็นกรรมการบริหารพรรคอีก ๘ คน ต่อมาพรรคชีวติ ทีด่ กี ว่า ได้มี
หนังสือฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง (ผู้ถูกร้อง) ซึ่งผู้ถูกร้องได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้พรรคชีวิตที่ดีกว่า
ทราบว่า ผูถ้ กู ร้องไม่สามารถตอบรับการเปลีย่ นแปลงได้ ด้วยเหตุทผ่ี รู้ อ้ งยังมิได้รบั การตอบรับการเป็นหัวหน้าพรรค
จากผูถ้ กู ร้อง จึงไม่ใช่บคุ คลทีม่ อี ำ� นาจลงนามในหนังสือดังกล่าว แต่เป็นนางพูลถวิล ปานประเสริฐ เหรัญญิกพรรค
รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ทีม่ อี ำ� นาจลงนามตามทีพ่ รรคชีวติ ทีด่ กี ว่าแจ้งไว้ตอ่ ผูถ้ กู ร้อง และผูถ้ กู ร้องสัง่ ให้พรรค
ชีวิตที่ดีกว่าส่งส�ำเนาหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม ภายใน ๕ วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งค�ำสัง่ แต่พรรคชีวติ ทีด่ กี ว่ามิได้ดำ� เนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้ กู ร้องจึงใช้อำ� นาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคสาม สั่งให้พรรค
ชีวติ ทีด่ กี ว่าแจ้งการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งค�ำสัง่ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ซึง่ พรรคชีวติ ทีด่ กี ว่าก็มไิ ด้ดำ� เนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้
ผู้ถูกร้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เห็นว่า ผู้ถูกร้องไม่สามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคและจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมได้ คงตรวจสอบได้
เฉพาะบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรค จ�ำนวน ๙ คน และการลงมติกระท�ำโดยเปิดเผยไม่เป็นการ
ลงคะแนนลับ ท�ำให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของพรรคชีวติ ทีด่ กี ว่า เมือ่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ไม่เป็นไป
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๘ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่ตอบรับการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ และผู้ถูกร้องมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
แจ้งค�ำสั่งดังกล่าวให้พรรคชีวิตที่ดีกว่าทราบ และผู้ร้องได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณามีว่า ค�ำร้องของผู้ร้องต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๓
วรรคสี่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง
หรือรายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตาม
มาตรา ๓๔ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้พจิ ารณาแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว และวรรคสอง บัญญัตวิ า่ การเปลีย่ นแปลง
ตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน และให้น�ำความ
ในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา ๑๓ วรรคสี่ บัญญัติให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ซึ่งไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่ง
ตามวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริง
ตามค�ำร้องปรากฏว่า ผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งจากผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งครบก�ำหนด
๓๐ วัน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ร้องต้องยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้องโดยผ่านส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ กรณีจึงมิได้เป็นการยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค�ำสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ วรรคสี่
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
(๒๖) ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙
ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔ หรือไม่
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลย (นางสาวอรุณลักษณ์ อ�ำนวยมงคลพร) ในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ ๓๔๘/๒๕๕๑ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง สรุปได้ว่า
นางสาวนงเยาว์ รามภักดี โจทก์ ยื่นฟ้องนางสาวอรุณลักษณ์ อ�ำนวยมงคลพร เป็นจ�ำเลย
ต่อศาลชัน้ ต้น (ศาลจังหวัดสีควิ้ ) เรียกคืนค่าเช่าทีช่ ำ� ระเกินจากจ�ำเลย เนือ่ งจากสัญญาเช่าต้องสิน้ สุดลงเพราะเกิด
อัคคีภัยตึกแถวที่โจทก์เช่า จ�ำเลยยื่นค�ำให้การและฟ้องแย้งโจทก์เรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมตึกแถวที่เกิด
อัคคีภัย ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษาให้จ�ำเลยช�ำระเงินจ�ำนวน ๑๕๖,๓๓๓ บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕
ต่อปีนบั แต่วนั ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำ� เลยช�ำระค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจ�ำเลย จ�ำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน จ�ำเลยฎีกา คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา
ต่อมาโจทก์ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ยึดที่ดินของจ�ำเลยพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามหมายบังคับคดีของศาลเพื่อด�ำเนินการขายทอดตลาด
น�ำเงินมาช�ำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามค�ำพิพากษา จ�ำเลยยื่นค�ำร้องขอให้งดการบังคับคดีต่อศาลชั้นต้นตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งยกค�ำร้องเนื่องจากกรณีตามค�ำร้อง
ของจ�ำเลยไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ จ�ำเลยอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งในวันเดียวกันว่า “คดีนี้ศาลมีค�ำสั่งแล้วว่า ตามค�ำร้องของจ�ำเลยไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ จึงให้ยกค�ำร้อง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม บัญญัติว่า ค�ำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด จ�ำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์
ค�ำสั่งได้อีก จึงมีค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจ�ำเลย” จ�ำเลยยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์ และโต้แย้งว่า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ที่ศาลยกขึ้นตัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา
ขัดต่อหลักนิติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และขัดต่อแนวพระราชด�ำริ
การใช้และการตีความกฎหมาย เนื่องจากศาลยุติธรรมมีสามชั้นศาล จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙
ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔ ศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งส่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณามีว่า ประเด็นตามค�ำร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม
ซึ่งบัญญัติว่า “ค�ำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” จะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ และศาลยุติธรรมได้ส่งค�ำโต้แย้งมาตามทางการ
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ตาม
ประเด็นค�ำร้องทีจ่ ำ� เลยโต้แย้งว่า ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม เป็นบทบัญญัติ
ที่ตัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา เนื่องจากศาลยุติธรรมมีสามชั้นศาล จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๙ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวค�ำวินิจฉัยไว้แล้วว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ เป็นเพียงบทบัญญัติ
ในการจัดโครงสร้างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามล�ำดับชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึง่ หมายความว่า การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุตธิ รรมจะด�ำเนินการตามล�ำดับชัน้
ของศาล ยกเว้นในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มิได้หมายความว่าให้สิทธิแก่คู่ความ
ที่จะด�ำเนินคดีในศาลยุติธรรมได้ครบทั้งสามชั้นศาลในทุกคดี ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม เป็นบทบัญญัตกิ ำ� หนดรายละเอียดปลีกย่อยในการบังคับคดี เพือ่ ให้ลกู หนีต้ ามค�ำพิพากษา
ขอให้งดการบังคับคดีได้ ซึง่ ในประเด็นข้อปลีกย่อยเช่นนีไ้ ม่มเี หตุอนั ควรทีจ่ ะให้สทิ ธิแก่คคู่ วามทีจ่ ะด�ำเนินคดีได้ครบ
ทั้งสามชั้นศาลแต่อย่างใด การจ�ำกัดสิทธิของบุคคลในการอุทธรณ์ฎีกากรณีนี้จึงมิได้ขัดแย้งต่อหลักนิติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง นอกจากนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม
ไม่ได้เป็นบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับหลักการปกครองประเทศ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
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ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๓ เห็ น ว่ า ศาลจะต้ อ งใช้ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
มาตรา ๒๙๓ บังคับแก่คดีน้ี จึงเป็นกรณีมีข้อโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น
จึงให้รอการวินิจฉัยคดีนี้ไว้ชั่วคราว และให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๙๓ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง
และมาตรา ๔ หรือไม่

จึงไม่มีกรณีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔
ค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๒. ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ดำ� เนินโครงการและกิจกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกระบวนการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และมีการ
จัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายและส�ำนวนคดี เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดีในอนาคต
๓. ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
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ศาลรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิและวิธีการรักษาสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เพือ่ ให้สามารถปกป้องคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของตนตามทีก่ ฎหมายให้การรับรองและความคุม้ ครอง ตลอดจน
ทราบถึงภารกิจของศาลและช่องทาง วิธีการที่จะเข้ามารับบริการด้านความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่าง
ถูกต้อง อันเป็นหลักการพืน้ ฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ดำ� เนินการโครงการ
และกิจกรรมซึ่งมีทั้งที่ด�ำเนินการเองตามล�ำพังและที่ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนี้
๓.๑ การสร้างองค์ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ด�ำเนินการผลิตเอกสาร
หนังสือ วารสาร จดหมายข่าวและรายงานผลการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขยายผลการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
(๒) จัดพิมพ์รวมค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) จัดพิมพ์บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพือ่ เป็นการเผยแพร่
ให้กับหน่วยงาน ประชาชน และผู้ที่ให้ความสนใจ
(๔) จดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมของศาลรัฐธรรมนูญและเป็นสือ่ กลางระหว่าง
ศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชน ปีละ ๖ ฉบับ โดยจัดพิมพ์ ๒ เดือน ต่อ ๑ ฉบับ จ�ำนวน ๓๖,๐๐๐ เล่ม
(๕) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นสื่อทางวิชาการส�ำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการและค�ำวินิจฉัย
ที่น่าสนใจของศาลรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดเผยแพร่ปีละ ๓ เล่ม หรือวารสารรายสี่เดือน
(๖) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๕๓ เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี เพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ และรายงาน
การศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
(๗) จัดพิมพ์รวมค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) หนังสือสรุปค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๔ เล่ม (เล่ม ๕ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕
เล่ม ๖ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เล่ม ๗ ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และเล่ม ๘ ปี ค.ศ. ๒๐๐๘)

๓.๒ การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการพัฒนาประชาธิปไตย
(๑) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญในงานมหกรรมวิชาการ ๑๒๕ ปี
อัสสัมชัญ ณ อัสสัมชัญ บางรัก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔
(๒) จั ด แสดงนิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
พบประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบประชาชนจังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
(๓) จั ด แสดงนิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
พบประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบประชาชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
(๔) โครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๖) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง รายการ
“คุยกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ทางวิทยุรัฐสภา FM ๘๗.๕ MHz
(๗) การเผยแพร่ ค วามรู ้ ท างเว็ บ ไซต์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เน้ น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกค�ำวินิจฉัย และบทความที่มีความส�ำคัญ เพื่อให้
ผู ้ ที่ ส นใจสามารถค้ น คว้ า หาความรู ้ แ ละศึ ก ษาอ้ า งอิ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ต่ า ง ๆ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
www.constitutionalcourt.or.th
(๘) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในระดับจังหวัด ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
(๙) โครงการสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒๕๕๔

(๑๐) จัดสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบสือ่ มวลชน ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม

๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
ขององค์กรและบุคลากร รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
หน่วยงานและหรือองค์กรภาครัฐจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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(๕) โครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

๔.๑ การพัฒนาบุคลากรด้านวิจยั และวิชาการ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในประเด็นเกีย่ วกับการวิจยั /
วิชาการ และหรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การประชุมวิชาการ เรื่อง คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย
(๒) การเขียนผลงานวิชาการและบทความ
(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ
(๔) ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๑
(๕) สัมมนาวิชาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
พอเพียง

(๖) การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัญชาของเศรษฐกิจ

(๗) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลเมือง ประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง : วังวนของปัญหา
และทางออก
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(๘) เสวนา เรื่อง ประชาธิปไตยและการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ
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(๙) สัมมนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๒ การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในประเด็นทางกฎหมายและหรือ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
(๑) อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจส�ำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑๓
(๒) ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๓๑ และรุ่นที่ ๓๒
(๓) ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๑๐
(๔) หลักสูตรกฎหมายปกครอง (ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี)
(๕) อบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย
(๖) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔
(๗) ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ ๖
- กฎหมายธุรกิจส�ำหรับนักวางแผนภาษี
- บัญชีส�ำหรับนักกฎหมายภาษี
(๘) การสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๓๓ และ ๓๔
(๙) การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เรื่ อ ง The protection of human righs through
the imitational criminal court as a contribution to Constitutionalization and nation - building
(๑๐) อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๒
(๑๑) สัมมนา เรื่อง กฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(๑๒) สัมมนา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
(๑๓) สัมมนา เรื่อง ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๑๔) สัมมนา เรื่อง กฎหมายและค�ำสั่งศาลเกี่ยวกับการป้องกันการชุมนุมโดยละเมิดต่อกฎหมาย
: ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย
(๑๕) สัมมนา เรื่อง กระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ต้องปฏิรูปด่วน
(๑๖) เสวนา เรื่อง ตอบโจทย์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....
(๑๗) สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม
๔.๓ การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางการบริหารและหรือเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐
(๒) งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่ ๒๔

(๔) การบริหารโครงการ รุ่นที่ ๔๖
(๕) การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ ๒๓
(๖) เทคนิคการเขียนเพื่อน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑๖
(๗) การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ ๕๓
(๘) การปฏิบตั ริ าชการแนวใหม่ภายใต้การปฏิรปู การเมืองและการบริหารราชการปัจจุบนั รุน่ ที่ ๒๓
รุ่นที่ ๒

(๙) เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตราก�ำลังเพื่อการวางแผนก�ำลังคนที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ และ
(๑๐) การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน
(๑๑) การบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงิน
(๑๒) หลักสูตร รักษาความปลอดภัยบุคคลส�ำคัญ รุ่นที่ ๑๘
(๑๓) การพัฒนาบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๑๔) การตรวจสอบภายใน
(๑๕) นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๒
(๑๖) การฝึกออกเสียงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๗) หลักสูตรภาษาอังกฤษ TOFEL (ibt)
(๑๘) ธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๑ - ๑๓
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รุ่นที่ ๗

(๓) ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี

(๑๙) ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๘
(๒๐) โครงการอบรมนักบรรยายสังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล และพุทธสถานในประเทศอินเดีย - เนปาล
(๒๑) มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการท�ำงาน
(๒๒) ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี
(๒๓) การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ
(๒๔) โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
(๒๕) นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๓
(๒๖) หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง
(๒๗) ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๓
(๒๘) การเขียนเชิงปฏิบัติการ
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(๒๙) โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและจัดท�ำท�ำเนียบผู้ประสานงาน
ระหว่างส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๓๐) สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
(๓๑) การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ
(๓๒) การสร้างเครือข่ายนักสื่อสารองค์การ ครั้งที่ ๑
(๓๓) การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน
(๓๔) พัฒนาและส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางเทคโนโลยีและเข้ารับการฝึก
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
(๑) อบรมเทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SAS รุ่นที่ ๒
(๒) โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตร ระบบเบิกจ่ายส�ำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง
ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Teminal
(๓) โครงการสัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจการประสานงานกับส่วนราชการ
ในพระองค์ และการชี้แจงการใช้งานระบบการให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ตแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๕. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕.๑ การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ ได้ด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญ ๒ กิจกรรม คือ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานนั้น ๆ จัดขึ้น และการส่งเสริม
ให้มีการศึกษาดูงานที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีหน่วยงานและคณะบุคคลเข้าศึกษา
ดูงานและรับฟังการบรรยายภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
(๑) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๗
(๒) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๓) วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ พนักงานคดีปกครองระดับช�ำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ของส�ำนักงานศาลปกครอง
(๔) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

(๖) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
(๗) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(๘) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
(๙) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ศูนย์ศึกษาเชียงใหม่
(๑๐) วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้พิพากษา และข้าราชการในศาลอุทธรณ์ภาค ๙
(๑๑) วั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
(๑๒) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ บรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและบรรณารักษ์จากหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่

(๑๓) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๘ และ
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(๕) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๕.๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีบุคคลส�ำคัญ
เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมศึกษาดูงาน ดังนี้
(๑) Prof. Dr. Siegfried Broß อาจารย์มหาวิทยาลัย Albert-Ludwigs และอดีตตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
(๒) H. Sunardi Ayub, SH รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและคณะรวมจ�ำนวน ๑๑ คน เดินทางมาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ในวันจันทร์ที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
(๓) Ms. Jeong Su HA ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างประเทศของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เข้าศึกษาดูงานส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
(๔) นายเคลาส์ เพเทอร์ ฮิลล์ (Clauspeter Hill) ผู้แทนองค์กรมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าพบ
ท่านเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
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(๕) ฯพณฯ นายจอง แฮ-มุน (H.E. Mr. Chung Hae-moon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจ�ำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
(๖) คณะผู้พิพากษาศาลของสาธารณรัฐภูฏาน ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๔
(๗) ฯพณฯ นายอิม แจ-ฮง (H.E. Mr. Lim Jae-hong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำ
ประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
(๘) ฯพณฯ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล (H.E. Mr. Javier Becker Marshall) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐชิลปี ระจ�ำประเทศไทย ขอเข้าเยีย่ มคารวะท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๔
๕.๓ การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า งประเทศ ในการเข้ า ร่ วมประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศ ดังนี้
(๑) การเดินทางไปร่วมประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก และศึกษาดูงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และคณะ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
(๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาชิก ซึ่งจัดขึ้นในกรุงโซล ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมส�ำหรับการประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในนามของ
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย

(๓) การเดินทางตามโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรม
ระหว่างประเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่าง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(๔) การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “รัฐประชาธิปไตยทางรัฐธรรมนูญ” ในโอกาสครบรอบ
๘ ปีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่
๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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๓
ส่ ว น ที่

การมีส่วนร่วมใน
พระราชพิธี รัฐพิธี และ
กิจกรรมส�ำคัญของประเทศ

การมีสว่ นร่วมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
๑. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการ
แสดงความจงรักภักดีและกตเวทิตาธรรม ได้พร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๕ โครงการ ดังนี้
โครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
(๑) กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยด�ำเนินการ
ปลูกป่าชายเลน (พันธุ์ไม้โกงกาง) ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ
ปล่อยพันธุ์เต่าทะเล ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และป่าชายเลน ให้คงอยู่สืบไปตามแนวพระราชด�ำริ

(๓) โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และศูนย์ปฏิบัติธรรมคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท�ำการบรรพชา
อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธ�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
โครงการที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒ โครงการ
(๑) โครงการร่วมสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ปางขอฝน ท�ำด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง ๓๒ เมตร ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต�ำบลดอนแสลบ อ�ำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
๒๕๕๗ และร่วมกิจกรรมโดยด�ำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแสดงถึง
กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
ที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้
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(๒) โครงการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญ โดย ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ องคมนตรี
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ” และการ
อภิปรายเรือ่ ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข” โดย ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษ
ธงทอง จันทรางศุ ด�ำเนินรายการโดย ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
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(๒) โครงการปรับปรุงหรือสร้างห้องสมุดส�ำหรับการศึกษาของนักเรียนและชุมชนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์
และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปรับปรุง
ห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดหาทรัพยากรสารนิเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์สำ� หรับห้องสมุด เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนให้มคี วามรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ด�ำเนินการตัง้ แต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒. การมีส่วนร่วมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
งานพระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย
อันสืบเนือ่ งยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี หลักฐานส�ำคัญปรากฏมาแต่สมัยเมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (สมเด็จพระเจ้า
อู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ก�ำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาล
ว่าเดือนใดมีพระราชพิธีใด เพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
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พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�ำ เฉพาะที่เป็นหมายก�ำหนดการของส�ำนักพระราชวัง
เปิดโอกาสให้ขา้ ราชการทุกฝ่ายได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงกตเวทิตาธรรมโดยการเข้าร่วมงาน พระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ ตลอด
ปี ๒๕๕๔ สามารถจ�ำแนกออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๒.๑ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระบวรพุทธศาสนา
(๑) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
- วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ซึ่งองค์ประธานในพิธีทรงจุดเทียน
บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ๓๐ รูป ท�ำวัตรแล้วเจริญพระพุทธมนต์ ซึง่ มีคาถาปาติโมกข์อย่างย่อด้วย แล้วทรงสดับ
พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
(๒) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
- วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ซึ่งองค์ประธานในพิธีได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ แล้วทรงสดับพระธรรมเทศนา ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ส่งโคมไฟโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย
(๓) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งองค์ประธาน
ในพิธีทรงถวายพุ่มบูชาพระพุทธปฏิมากรส�ำคัญ ๔ พระองค์ และทรงประเคนพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแด่พระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์และพระนาคหลวง รวมประมาณ ๓๐๐ รูป

- วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งองค์ประธานในพิธีทรงถวายพุ่ม
บูชาพระพุทธชินสีห์ และปูชนียวัตถุส�ำคัญต่าง ๆ
(๔) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๔
- วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

- วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปราสาทพระเทพบิดร
ในพระบรมมหาราชวัง การพระราชพิธีดังกล่าวเป็นการถวายเครื่องราชสักการะ และถวายบังคมสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
(๒) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธวี างพานพุม่ ถวาย
ราชสักการะเนือ่ งในวันทีร่ ะลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
(๓) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธวี างพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์ อาคารรัฐสภา

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒ พระราชพิธีและรัฐพิธีที่ทรงบ�ำเพ็ญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา
ธิราชเจ้าที่ทรงมีพระคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
(๑) พระราชพิธีและรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์
- วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมรัฐพิธวี างพานพุม่ ถวายสักการะ
ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์

193

(๔) รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
(๕) พระราชพิธแี ละรัฐพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอภิลกั ขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจบครบ ๑๐๐ ปี ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต
- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบรมอัฐพิ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ พระทีน่ งั่
อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
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(๖) รัฐพิธถี วายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในอภิลกั ขิตสมัย
คล้ายวันสวรรคต
- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี
(๗) รัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
- วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
- วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม เนื่องในรัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๘) รัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เนื่องในวันปราบดาภิเษก
๒.๓ พระราชพิธีที่ทรงบ�ำเพ็ญเพื่อความไพบูลย์ และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
(๑) พระราชพิธีฉัตรมงคล
- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์
อันเป็นทัง้ พิธที างพระบวรพุทธศาสนา และพิธพี ราหมณ์ ทัง้ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชครูพราหมณ์
พิธอี า่ นประกาศพระราชพิธฉี ตั รมงคล ความว่า ในการประกอบพระราชพิธนี มี้ พี ระราชประสงค์จะให้เป็นสิรสิ วัสดิ์
แก่บ้านเมือง จึงขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

จงดลบันดาลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง แก่ชาติบ้านเมือง
ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ และได้พระราชอุทิศพระราชกุศลนี้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน
(๒) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงรับค�ำถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์
นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และทรงรับค�ำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์
- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานภัตตาหารพระภิกษุ
มีการถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกถา

(๒) ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
(๓) ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ พระบรมมหาราชวัง และวังศุโขทัย
(๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
- วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง
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๒.๔ การถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่าง ๆ
(๑) ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
- วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมหาราชวัง

ภาพกิจกรรม
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยด�ำเนินการปลูกป่าชายเลน
(พันธุ์ไม้โกงกาง) ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และปล่อยพันธุ์เต่าทะเล
ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
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ภาพกิจกรรม

197
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว กั บ การทรงใช้ พ ระราชอ� ำ นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ ” โดยมี นายชั ช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานกระบวนการยุตธิ รรม
และความมั่นคง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ อธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักศึกษา และสือ่ มวลชน เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปราย
เรือ่ ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
จันทรางศุ ด�ำเนินรายการโดย ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

พระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ข้าราชการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว ม
รั ฐ พิ ธี ว า ง พ า น พุ ่ ม ถ ว า ย สั ก ก า ร ะ
ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์
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วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน
วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

ภาพกิจกรรม
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วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
อาคารรัฐสภา

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต
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วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ ข้ า ราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรัฐพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วงเวียนใหญ่ เนื่องในวันปราบดาภิเษก

ภาพกิจกรรม

นายวสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์

201
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มลงนามถวายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ พระบรมมหาราชวัง และวังศุโขทัย

ภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในงานมหกรรมวิชาการ
๑๒๕ ปี อัสสัมชัญ ณ อัสสัมชัญ บางรัก
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔
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การจั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พบประชาชน
ในส่วนภูมิภาค ในงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญพบประชาชนจังหวัดระยอง” เมื่อวันที่
๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
ในระดับจังหวัด ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม
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การสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบประชาชนในภูมิภาค ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่
๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

การสัมมนาศาลรัฐธรรมนูญพบสือ่ มวลชน
ณ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ระหว่ า งวั น ที่
๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
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วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๗ เข้าศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกิจกรรม

205

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกิจกรรม
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วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษา
ดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ศึกษา
เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้พิพากษา
และข้ า ราชการในศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๙
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
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วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ผู้เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๘ และเจ้าหน้าที่
เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ บรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และบรรณารักษ์จากหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศ
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นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Siegfried Broß อาจารย์มหาวิทยาลัย Albert-Ludwigs และ
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม
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นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับ H.Sunardi Ayub, SH
รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย สภาผูแ้ ทนราษฎรอินโดนีเซียและคณะ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม
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นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายต่างประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายเคลาส์ เพเทอร์ ฮิลล์ (Clauspeter
Hill) ผู้แทนองค์กรมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม

นายจรั ญ ภั ก ดี ธ นากุ ล ตุ ล าการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
ผู ้ พิ พ ากษาศาลของสาธารณรั ฐ ภู ฏ าน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
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นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
พร้ อ มด้ ว ยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายจอง แฮ-มุน
(H.E. Mr. Chung Hae-moon) เอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ เกาหลี ป ระจ� ำ ประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม
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นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ
ฯพณฯ นายอิม แจ-ฮง (H.E. Mr. Lim Jae-hong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ
ฯพณฯ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล (H.E. Mr. Javier Becker Marshall) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจ�ำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
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นายชั ช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ และคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ วมประชุ ม ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญโลก และศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลและสาธารณรัฐโปรตุเกส เมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๓
มกราคม ๒๕๕๔

ภาพกิจกรรม
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นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายนุรกั ษ์ มาประณีต และ
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาชิกของสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ร่วมกับประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า
แห่งเอเชียและประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี และกรรมการบริหารสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบัน
เทียบเท่าแห่งเอเชียและผูน้ ำ� ของศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ภาพกิจกรรม
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นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาติ เรือ่ ง “รัฐประชาธิปไตยทางรัฐธรรมนูญ” ในโอกาสครบรอบ ๘ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๔
ส่ ว น ที่

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
และ ๒๕๕๓
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คณะท�ำงานจัดท�ำ
“รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี ๒๕๕๔”
ที่ปรึกษา

๑.
๒.

นายเชาวนะ ไตรมาศ
นายสนิท จรอนันต์

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะท�ำงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายปัญญา อุดชาชน
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
นายสาโรช โชติพันธุ์
นายธีรพงษ์ ธิติธางกูร
นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์

๖.
๗.
๘.
๙.

นายนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธ�ำรง
นายชวลิต ศรีโฉมงาม
นายชาญฉกรรจ์ วีระขจร
นายมนตรี กนกวารี

๑๐. นายบุญเสริม นาคสาร
๑๑. นางพรพิมล นิลทจันทร์
๑๒. นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
๑๓. นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค์
๑๔. นางสาวนฤมล รัตนทากูล
๑๕. นางสาวณัฐชนก ลิกขะไชย
๑๖. นางขมาภรณ์ บุญคุม้ ฉิม

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี ๕
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญ
รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ รักษาราชการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ รักษาราชการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ รักษาราชการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๕๔

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๒๒
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