รายงานประจําป ๒๕๕๖

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

คำานำา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญ
ทําหนาที่คุมครองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติภารกิจตามปณิธานของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่วา “ยึดหลักนิติธรรม คํ้าจุนประชาธิปไตย หวงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เปนอิสระ มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหลักในการสนับสนุน
การดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในทุกๆ ดาน โดยการศึกษา
วิเคราะห รวบรวมคําสั่ง และคําวินิจฉัยตางๆ ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการวิจัยและเผยแพรกิจการตางๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บัญญัติใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดทํารายงานประจําป
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการและตรวจสอบรับรองบัญชี และการเงิน
ทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ทราบ
รายงานประจําป ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร
ผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบและนําไปใชประโยชนตอไป

ศาลรัฐธรรมนูญ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คํานํา
ตราสัญลักษณและความหมาย
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สวนที่ ๑ โครงสร้างและอำานาจหน้าที่

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๔ แผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑ อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๒ พันธกิจของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๓ โครงสรางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สวนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๖
๗–๘
๙ – ๑๔
๑๕ – ๔๓

๔๔ - ๔๗

๑. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร
๕๑ – ๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางองคกรและบุคลากรใหมีความเขมแข็ง
มีจริยธรรมและคุณธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การประชาสัมพันธเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมเครือขายดานการพัฒนาประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนาและทันสมัย
๒. ผลการปฏิบัติราชการดานคดี
๒.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดีตามหลักนิติธรรม
๖๗ – ๗๗
๒.๑.๑ บทบาทดานการพิทักษรัฐธรรมนูญ
๒.๑.๒ บทบาทดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

๒.๑.๓ บทบาทการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒.๑.๔ บทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
๒.๑.๕ บทบาทเกี่ยวกับการดําเนินงานของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ จํานวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
๗๗ - ๘๐
๒.๒.๑ คดีที่คางพิจารณายกมาจากป ๒๕๕๕
๒.๒.๒ คดีที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางป ๒๕๕๖
๒.๒.๓ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเสร็จ ในป ๒๕๕๖
๒.๒.๔ เรื่องรองเรียนที่ยื่นเขามาในป ๒๕๕๖
๒.๒.๕ ตารางจําแนกประเภทเรื่องพิจารณาตามองคกรหรือบุคคลที่สงเรื่อง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ป ๒๕๕๖
๒.๒.๖ ตารางจําแนกประเภทเรื่องที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ป ๒๕๕๖
๒.๒.๗ ตารางจําแนกประเภทคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๖ ตาม
รัฐธรรมนูญ
๒.๒.๘ ตารางจําแนกคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๖ ตามรัฐธรรมนูญ
๒.๓ สรุปยอคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
๘๑ – ๑๐๖

สวนที่ ๓ การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำาคัญของประเทศ
๑. การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสําคัญของประเทศ
๒. ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

๑๐๗ - ๑๑๒
๑๑๓ - ๑๒๗

๑๒๙ – ๑๔๓

ตราสัญลักษณ
ลักษณะของตราสัญลักษณ

เปนดวงตรารูปกลมมีขอบสองชั้น

องคประกอบของสัญลักษณ
วงกลมชั้นใน

ตรงกลางมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประดิษฐานอยูบนพานสองชั้น
เบื้องบนมีพระดุลพาห (ซึ่งหมายถึงความสุจริตยุติธรรม และความเฉลียวฉลาด
หลักแหลมในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ) สถิตอยู เบื้องลางมีชอชัยพฤกษ
(ซึ่งหมายถึงการบรรลุผลสำาเร็จอันประกอบด้วยเกียรติศักดิ์) รองรับ และมีลายกนก
ก้านขดประกอบอยูสองข้าง
วงกลมชั้นนอก ใต้ชอชัยพฤกษของวงกลมชั้นใน เปนอักษรข้อความวา “ศาลรัฐธรรมนูญ”
และคั่นด้วยดอกประจำายามหัวท้าย

สี

สีแดงชาด

สีทอง

ใช้เปนสีพื้น หมายถึง อำานาจอันชอบธรรมภายในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริยาธิราช อันทรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและทศพิธราชธรรม
จริยา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ใช้เปนสีสำาหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความรุงเรือง มีศักดิ์ศรี
สงางามสูงสง

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ หน้า ๑

๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(ดํารงตําแหนง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๗

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๘

นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา อุดชาชน
ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายสมฤทธิ์ ไชยวงค
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๙

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

๑๐

นายนภดล ช. สรพงษ

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ

นายสิทธิพร เศาภายน

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน

นายมนตรี กนกวารี

นายสาโรช โชติพันธุ

นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายกมล โสตถิโภคา

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

นายธีรพงษ ธิติธางกูร

นางจริยา อัศวรักษ

นายสุทธิรักษ ทรงศิวิไล

นางวิภาวรรณ หะวานนท

นางสาววราภรณ อมราพิทักษ
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย
ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายนนทนิพัทธ โพธิ์เดชธำารง
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

นายบุญเสริม นาคสาร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร

๑๒

นายชาญฉกรรจ วีระขจร
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายมนตรี กนกวารี
ผูเชี่ยวชาญดานคดีและวิชาการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางนันทนภัส ปญญวานันท
ผูอํานวยการสํานักคดี ๑

นายสำาราญ นาบุตร
ผูอํานวยการสํานักคดี ๒

นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี
ผูอํานวยการสํานักคดี ๓

นายกาญจน วรกุล
ผูอํานวยการสํานักคดี ๔

นายชวลิต ศรีโฉมงาม
ผูอํานวยการสํานักคดี ๕
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓

ผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางอัจฉรียา อนันตพงศ
ผูอํานวยการกลุมงานผูเชี่ยวชาญ

๑๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นางจินตนาพร คงธเนศ
ผูอํานวยการกลุมงานตรวจสอบภายใน

สวนที่

๑

โครงสร้างและอำานาจหน้าที่

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกที่ บั ญ ญั ติ
ให มี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เป น องค ก รตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย โดยมี ส ถานะเป น
องค ก รศาล ต อ มาเมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได สิ้ น สุ ด ลงอั น เนื่ อ งมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ สิ้ น สุ ด ลงโดยประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ และได มี ก ารจั ด ตั้ ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมอีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑.๑ องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตใิ หศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเปน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
๑.๑.๑ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกา ซึง่ ไดรบั เลือกโดยทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธลี งคะแนนลับ
จํานวน ๓ คน
(๒) ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ่ ง ได รั บ เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
อยางแทจริง จํานวน ๒ คน
(๔) ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขารั ฐ ศาสตร  รั ฐ ประศาสนศาสตร  หรื อ สั ง คมศาสตร อื่ น
ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง จํานวน ๒ คน
ในกรณี ที่ ไ ม  มี ผู  พิ พ ากษาในศาลฎี ก าหรื อ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ได  รั บ เลื อ กเป น ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี
เลื อ กบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม  มี ลั ก ษณะต อ งห า มของการดํ า รงตํ า แหน ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวในมาตรา ๒๐๕ และมีความรู ความเชีย่ วชาญ ทางด า นนิ ติ ศ าสตร  ที่ เ หมาะสม
จะปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให เ ป น ตุ ล าการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี
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๑๗

๑๖
๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พระมหากษั ต ริ ย 

ทรงแต ง ตั้ ง ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ *
พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานวุ ฒิ ส ภา
นำ า ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงแต ง ตั้ ง
ประธานวุฒฐ ิสธรรมนู
ภา ญ
ตุ ล าการศาลรั
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก

วุฒิสภารับทราบ

วุฒิสภามีมติใหความเห็นชอบ
บุคคลผูไดรับการคัดเลือก

วุฒิสภารับทราบ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา
เลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา
ที่ปจำระชุ
มใหญ๓ศคน
าลฎีกา
านวน
เลือกผูพิพากษาศาลฎีกา
จํานวน ๓ คน

ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ที่ประชุมใหญจำตาุลนวน
าการในศาลปกครองสู
งสุด
๒ คน
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จํานวน ๒ คน

คณะกรรมการสรรหา**
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทำาคณะกรรมการสรรหา
หน้าที่สรรหาและคัด
เลือก
ผู้ทรงคุ
ณวุฒิสาขานิ
ติศาสตร
ตุลาการศาลรั
ฐธรรมนู
ญ
จำ
า
นวน
๒
คน
และ
ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือก
ผูผู้ททรงคุ
รงคุณณวุวุฒฒิสาขารั
าขานิฐตศาสตร
ิศาสตร
รัฐจํประศาสนศาสตร
านวน ๒ คน และ
สังวุคมศาสตร
อื่น
ผูทหรื
รงคุอณ
ฒิสาขารัฐศาสตร
านวน ๒ คน
รัฐจำประศาสนศาสตร
หรือสังคมศาสตรอื่น
จํานวน ๒ คน

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองใหคนหนึ่ง
เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานวุฒิสภาเปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดํารงตําแหนง ๙ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งและดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว



 - คณะกรรมการสรรหาจํานวน ๕ คน ประกอบดวย
๑. ประธานศาลฎีกา
๒. ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓. ประธานสภาผูแทนราษฎร
๔. ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
๕. ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๑ คน

๑๘
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๑๗

อํานาจหน
าที่ของศาลรั
ธรรมนูญ
๑.๒ ๑.๒
อำานาจหน้
าที่ของศาลรั
ฐธรรมนูฐญ

รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งได กํ า หนดให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ
และอํานาจหนาที่อื่น ดังนี้
๑.๒.๑ การวิ นิจฉัยความชอบด
ความชอบด้ววยรัยรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญของร
ของร
า งกฎหมายและร
คั บ
างกฎหมายและร
างขาองข้
บังอคับับงการ
การประชุ
มของฝ
ิกอ่จนที
่จะประกาศใช้
ขัดอหรื
รัฐธรรมนู
ประชุมของฝ
ายนิาตยนิ
ิบัญติบญััญติกญัอตนที
ะประกาศใช
บังคับบังมิคัใบหมิขใัดห้หรื
แยองแย้
ตองรัตฐอธรรมนู
ญ ญ
๑) การพิ จารณาวิ นิ จฉัยความชอบด วยรั ฐธรรมนู ญของรางพระราชบัญญั ติ
๑๔๑)
ประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา
(มาตรา ๑๔๑)
รัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ย วกับ
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวแตกตางจาก
การตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป คื อ ก อ นที่ จ ะนํ า ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ทู ล เกล าทู ล กระหม อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย
ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญกําหนดเปนบทบังคับวาตองสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับ คือ
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
(๕) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
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๑๙

(มาตรา ๑๕๔)

๒) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ

รางพระราชบัญญั ติใดที่ รั ฐ สภาให ค วามเห็ นชอบแล ว ก อ นที่ นายกรั ฐ มนตรี
จะนํ า ขึ้ น ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย  ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย หรื อ ร า ง
พระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันและกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถา
(๑) สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกั น มี จํ า นวนไม น  อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู  ข องทั้ ง สองสภา
เห็ น ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ กระบวนการ
ตรากฎหมายไม ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให เ สนอความเห็ น ต อ ประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับ
ความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไมชักชา
(๒) นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ กระบวนการตรากฎหมายไม ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปทั้งฉบับ
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้แตไมเปนสาระสําคัญ ใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป สวนราง
พระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใชบังคับได
๓) การพิจารณาวินจิ ฉัยรางข้อบังคับการประชุมของฝายนิติบัญญัติไมให้ขัดหรือ
แย้งตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา ซึ่งสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ไดใหความเห็นชอบแลว
แต ยั ง มิ ไ ด ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ว า มี ข  อ ความขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น
โดยไม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม โดยผู  มี สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ เสนอได แ ก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของแตละสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของทั้งสองสภา

๒๐
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๔) การพิจารณาวินจิ ฉัยรางพระราชบัญญัตวิ า มีหลักการอยางเดียวกันหรือคล้ายกัน
กับหลักการของรางพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้หรือไม (มาตรา ๑๔๙)
รัฐธรรมนูญไดกําหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติวาตองเริ่มตนเสนอให
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบแลวจึงเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น
ตอไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ อยางไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวย
กั บ สภาผู  แ ทนราษฎรถื อ ว า วุ ฒิ ส ภาได ยั บ ยั้ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ไว ก  อ นและต อ งส ง กลั บ คื น ให
สภาผูแทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัตินั้น แตสภาผูแทนราษฎรไมเห็น
ดวยกับการแกไข และตอมาไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณาแลว แตสภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบดวยกับรางของคณะกรรมาธิการรวมกัน ในกรณีเชนนี้ถือวามีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
นั้ น ไว ก  อ น และระหว า งที่ มี ก ารยั บ ยั้ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วนี้ สภาผู  แ ทนราษฎรจะยกขึ้ น
พิจารณาใหมไดตอเมื่อระยะเวลา ๑๘๐ วันไดลวงพนไปแลว (เวนแตจะเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งสภาผูแทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที) ดังนั้น ในระหวางที่มีการยับยั้ง
รางพระราชบัญญัติไวนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ หามมิใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ทีต่ อ งยับยัง้ ไว
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
สงใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ งยับยัง้ ไว ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาสงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตอง ยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป
๑.๒.๒ การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศ
ใช้บงั คับแล้ว
กรณีที่พระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการควบคุมกฎหมายที่
รั ฐ สภาให ค วามเห็ น ชอบแล ว มิ ใ ห ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยกํ า หนดให มี ช  อ งทางการเสนอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได ๔ กรณี คือ
๑) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช้ บั ง คั บ แก ค ดี
ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๑)
การตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าล
จะใชบังคับแกคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ตองเปนกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลกอน ไมวาจะเกิดขึ้น
ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น และไมวาคดีจะอยูระหวางการพิจารณาใน
ชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคูความ (โจทก-จําเลย หรือผูฟอง-ผูถูกฟอง) ในคดีนั้นโตแยงวา
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๒๑

๒๐
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายนั้ น ขั ด หรื อ แย ง ต อรั ฐ ธรรมนู ญ หรือ ไม (ในกรณี นี้ ศ าลสามารถ
พิ จ ารณาต อ ไปได แ ต ต อ งรอการพิ พ ากษาคดี ไ ว เ ป น การชั่ ว คราวจนกว า จะมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ)
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะส ง ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย นี้
หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
หรือกฎหมายที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย
๒๔๕)
ตามที่ผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ (มาตรา
(มาตรา ๒๔๕)
การควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดินเปน
ผู เ สนอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๔๕ ไม จํ าเป นต องเป นคดี
ในศาลก อนเหมื อนกั บกรณี ตาม ๑) การเสนอเรื่ อ งเพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย โดย
ผูตรวจการแผนดิน โดยหลักการแลวเปนกรณีที่มีผูรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินกอน เวนแตเปน
กรณีที่ผู ตรวจการแผน ดิน เห็น ว าบทบั ญ ญัติ แห งกฎหมายใดมีป ญ หาเกี่ ย วกั บความชอบธรรมด ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ผู ต รวจการแผ น ดิ น อาจพิ จ ารณาและเสนอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาได โ ดยไม
จําเปนตองมีการรองเรียน
สํ า หรั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ผู ต รว จการแผ น ดิ น จะเส นอให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณานั้ น มี ความหมายเดี ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ แหงกฎหมายตาม ๑) ซึ่ งหมายถึ ง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมาย
ที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
๓) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ (มาตรา
(มาตรา ๒๕๗)
๒๕๗)
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห งชาติมีอํานาจหนา ที่เสนอเรื่องพรอมดว ย
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบต อสิ ทธิ มนุ ษยชนและมี ป ญหาเกี่ ยวกั บความชอบด วยรั ฐธรรมนู ญ โดยรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
สํ า ห รั บ บ ท บั ญ ญั ติ แห ง ก ฎ ห ม า ยที่ ค ณ ะก ร ร มก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
แหง ชาติจ ะเสนอให ศาลรั ฐธรรมนูญ พิจ ารณานั้น มีความหมายเชนเดีย วกั บที่ ได กลา วมาแลว ตาม

๒๒
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๒๑
๑) และ ๒) กล า วคื อ เป น กฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ตราขึ้ น โดยองค ก รที่ ใ ช อํ า นาจ
นิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ
๔) การพิจารณาวินิจฉัยคํารองของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อมี
คําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา
(มาตรา ๒๑๒)
๒๑๒)
รั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปน รัฐ ธรรมนู ญ
ฉบับแรกที่บัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง
ตอรัฐ ธรรมนูญ หรื อไม แต ตองเป นกรณี ที่ไมอาจใช สิทธิโ ดยวิธีการอื่น ไดแลว สํา หรับรายละเอีย ด
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการยื่นคํารองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ดี ในระหวางที่ยังไมไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช บั ง คั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดบทเฉพาะกาลให
ศาลรัฐธรรมนูญออกเปนขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได
วิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในป จ จุ บั น เป น ไปตาม “ข อ กํ า หนด
ศาลรัฐธรรมนู ญวาด วยวิ ธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึ่งตามขอกําหนดฯ ขอ ๒๑
และขอ ๒๒ กําหนดวา
“ขอ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ”
“ขอ ๒๒ การยื่นคํารองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดําเนินการตาม
ขอ ๑๘ แลว ใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย”
ผู ที่ จ ะใช สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี นี้ ต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้
(๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอัน
สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) บุ ค คลนั้ น ต อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ว า
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ
(๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
การใชสิทธิของบุคคลในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตองเปนกรณีที่ไม
อาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว หมายความวา หากบุคคลใดสามารถใชสิทธิทางศาลตาม ๑) หรือ
สามารถใชสิทธิโดยการรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินตาม ๒) หรือสามารถใชสิทธิโดยการรองเรียน
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๒๓

๒๒
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม ๓) ได บุคคลนั้นจะตองใชสิทธิตามชองทางนั้นกอน
เมื่อไมสามารถใชสิทธิตามชองทางนั้นไดแลว จึงจะมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒.๓ การวิ นิ จ ฉั ยความชอบด วยรั ฐธรรมนู ญของเงื่ อนไขการตราพระราชกํ า หนด
(มาตรา
๑๘๔)
(มาตรา ๑๘๔)
การตราพระราชกํ า หนดใหใ ช บัง คับ ดั งเชน พระราชบั ญ ญั ติ นั้ น รั ฐ ธรรมนูญ ได
กําหนดเงื่อนไขไว ดังนี้
๑)ตราขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นอั น ที่ จ ะรั ก ษาความปลอดภั ย ของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
๒) การตราพระราชกําหนดตาม ๑) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
เมื่อพระราชกําหนดมีผลใชบังคับแลว คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราชกําหนด
นั้นตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นตอไป และในระหวางที่
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภายังไมไดอนุมัติพระราชกําหนดนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อ
เสนอความเห็น ต อประธานแห งสภาที่ตนเปน สมาชิกวาพระราชกําหนดนั้น ไมเปน ไปตามเงื่อนไข
๑) หรือ ๒) และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
๑.๒.๔ การวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทํา
การใดเพื่อใหตนมีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย หรือไม (มาตรา
(มาตรา ๑๖๘)
๑๖๘)
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดมาตรการเพื่ อ ตรวจสอบกระบวนการพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และ
รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย วามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการ
ใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาเสนอความเห็นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะทําให
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป
๑.๒.๕ การวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาความขั ด แย ง เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๔)
๒๑๔)

๒๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให “องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ” มี ๒ ประเภท ดังนี้
๑) องคกรอิ สระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องคกร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
๒) องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องคกร คือ องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ป ญหาความขั ดแย งเกี่ ยวกั บอํ านาจหน าที่ ที่ จะเสนอให ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณา
วินิจฉัยไดนั้น ตองเปนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกร
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และต องเป น ความขั ดแย งระหว างองค กรต างๆ ตั้ งแต ส ององค กรขึ้ น ไปเท านั้ น
มิ ใ ช ก รณี ก ารมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รใดองค ก รหนึ่ ง ว า มี อํ า นาจกระทํ า การ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม
๑.๒.๖ การวิ นิ จ ฉั ยมติ หรื อข อบั งคั บของพรรคการเมื อง การพิ จ ารณาอุ ทธรณ ของ
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรและการวิ นิ จ ฉั ยกรณี บุ ค คลหรือ พรรคการเมื องใช สิท ธิแ ละเสรีภ าพ
ในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ
๑) การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองวาขัดตอสถานะและการปฏิบัติ
หนาที่ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรื อแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไม (มาตรา
(มาตรา ๖๕)
๖๕)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรค
การเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองวาขัดตอ
สถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม อันเปนการคุมครอง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรซึ่ งเปนสมาชิ กของพรรคการเมืองซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน
ชาวไทยเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทยเหนือประโยชนของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู
สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือไมนั้ น เปน การคุมครองสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่ว ไป ทั้งนี้เนื่องจากพรรค
การเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การดําเนิน
กิจ การของพรรคการเมือง หรื อการกําหนดขอบังคับของพรรคการเมืองจึงตองไมขัดหรือแยงกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) การพิจารณาอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองมีมติให
พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา
(มาตรา ๑๐๖ (๗))
(๗))
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกพรรคการเมืองมีมติใหพนจากการเปนสมาชิก
ของพรรคการเมือง (ซึ่งมีผลใหตองสิ้นสุดการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย) มีสิทธิอุทธรณตอ
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๒๕

ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดคานวามติของพรรคการเมืองดังกลาวขัดหรือแยงตอสถานะและการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ ขั ด หรื อ แย ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงถือวาเปนการคุมครอง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย
๓) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย กรณี บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ในทางการเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)
ผูที่ทราบวาบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระทําการเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
มี สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ งให อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
สั่งการใหเลิกการกระทําเชนวานั้น หรืออาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
การใช สิ ท ธิ ต  อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของผู  ที่ ท ราบการกระทํ า ดั ง กล า วข า งต น นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีวินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วางหลักการวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง
เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ใ ห มี ก ารตรวจสอบการกระทํ า ดั ง กล า วได ส องประการคื อ หนึ่ ง เสนอเรื่ อ งให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทําดังกลาว โดยอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียง
แตมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น หาไดตัดสิทธิ
ของผูรองที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๒๓๗ ไดกําหนดมาตรการเพื่อปกปองคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตลอดจนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองทีม่ สี ว นรูเ ห็นหรือปลอยปละละเลย
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู  แ ทนราษฎรและการได  ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ ระเบี ย บหรื อ ประกาศของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง และให ถื อ ว า บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งนั้ น กระทํ า การเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
๑.๒.๗ การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ
การเลือกตั้ง
๑) การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(มาตรา ๙๑)

๒๖
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รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย กรณี มี เ หตุ ที่ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรคนใดคนหนึ่ ง สิ้ น สุ ด ลง
ดังตอไปนี้ (มาตรา ๑๐๖)
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องผู  มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
(มาตรา ๑๐๑)
(๓) มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(มาตรา ๑๐๒)
(๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมื อ งที่ ต นเป น สมาชิ ก หรื อ พรรคการเมื อ งที่ ต นเป น
สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมื อ งและสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งนั้ น ให พ  น จากการเป น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมื อ งที่ ต นเป น สมาชิ ก ในกรณี เช น นี้ ให ถื อ ว า สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพนั บ แต วั น ที่ ล าออกหรื อ
พรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามอุทธรณ
ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดังกลาวมีลกั ษณะตามอุทธรณ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูน นั้ อาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ ได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๖) ขาดจากการเป น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองอืน่ ไดภายในหกสิบวันนับแตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ในกรณีเชนนีใ้ หถอื วาสิน้ สุดสมาชิก
ภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๗) ขาดประชุ ม เกิ น จํ า นวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนวั น ประชุ ม ในสมั ย ประชุ ม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(๘) ต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก แม จ ะมี ก ารรอการลงโทษ เว น แต เ ป น
การรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มี อำ า นาจวิ นิ จ ฉั ย กรณี มี เ หตุ ที่ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาคนใดคนหนึ่ ง สิ้ น สุ ด ลงดั ง ต อ ไปนี้
(มาตรา ๑๑๙)
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มของผู  มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
หรือมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๕)

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๗

๒๖
(๓) เปนรัฐมนตรี เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ในองค กรอิ สระตามรั ฐธรรมนู ญ หรื อกระทํ าการอั นเป นการขั ดกั นแห งผลประโยชน
(มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖)
(๔) ขาดประชุ มเกิ นจํ านวนหนึ่ งในสี่ ของจํ านวนวั น ประชุ มในสมั ย ประชุ ม
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน
การรอการลงโทษในความผิ ด อั น ได ก ระทํ า โดยประมาท ความผิ ด ลหุ โ ทษ หรื อ ความผิ ด
ฐานหมิ่นประมาท
ในกรณีมีเหตุดังกลาวขางตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแห ง สภาที่ ต นเป น สมาชิ ก และให ป ระธานแห ง สภาที่ ไ ด รั บ คํ า ร อ งส ง คํ า ร อ งนี้ ไ ปยั ง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ว า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก ผู นั้ น สิ้ น สุ ด ลงหรื อ ไม หรื อ ในกรณี ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด
คนหนึ่ งสิ้ น สุ ดลงเพราะเหตุ ดังกล า ว ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้น เปน สมาชิก และให
ประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๒) การวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม (มาตรา ๑๘๒)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว กรณีมีเหตุดังตอไปนี้
(๑) ลาออก
(๒) ต องคํ า พิ พากษาใหจํ า คุก แมค ดี นั้ น จะยั ง ไม  ถึง ที่สุ ดหรือ มี การรอการ
ลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มของผู ดํ า รงตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี
(มาตรา ๑๗๔)
(๔) กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือกระทําการตองหาม
ในการเปนหุนสวน หรือผูถือหุน หรือคงไวซึ่งความเปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
(มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙)
(๕) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดป (มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่)
ในกรณีมีเหตุดังกลาวขางตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อรองตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม และ
ให ป ระธานแห ง สภาที่ ไ ด รั บ คํ า ร อ งส ง คํ า ร อ งนั้ น ไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ หาก

๒๘
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๒๗
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งเห็ น ว า มี เ หตุ ดัง กล า ว ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น ผูส งเรื่ องให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย
๓) การวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไม
(มาตรา
(มาตรา ๒๓๓)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มี จํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องทั้ ง สองสภา มี สิ ท ธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม หรือกระทําการอันตองหามตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดตามมาตรา ๒๓๐ และใหประธาน
รั ฐ สภาส ง คํ า ร อ งนั้ น ไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายในสามวั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า ร อ ง เพื่ อ ให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม หรือการกระทําอันตองหามของ
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนเหตุใหตองพนจากตําแหนงมีดังนี้
(๑) ตองมีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๒) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕)
และ (๖)
(๔) ต อ งไม เ ป น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ต รวจการแผ น ดิ น กรรมการ
ป องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิ น หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
(๕) ตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๖) ตองไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ
(๗) ตองไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ
โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๘) ตองไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
๑.๒.๘ การวินิจฉัยวาหนังสือสัญญาใดตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนหรือไม
(มาตรา ๑๙๐)
(มาตรา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๕๐
๒๕๕๐ เปเปนนรัรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญฉบัฉบับบแรก
แรก
ทีที่บ่บัญัญญัญัตติใิใหหอํานาจกับบศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญในการพิ
ในการพิ
จารณาวิ
ฉัยกรณี
ปญหาว
สัญญาใดที
จารณาวิ
นิจนฉัยิจกรณี
ที่มีปทญี่มีหาว
าหนัางสืหนัอสังญสือญาใดที
่ ฝ า ย ่
ฝบริ
ายบริ
หารทํ
าความตกลงกั
บนานาประเทศหรื
บองคการระหว
การระหวางประเทศ
างประเทศตอตงได
องไดรับรับความเห็
ความเห็นนชอบ
ชอบ
หารทํ
าความตกลงกั
บนานาประเทศหรื
อกัอบกัองค
ของรั
ของรัฐฐสภาก
สภากออนหรื
นหรืออไมไมหนั
หนังสืงสืออสัสัญญญาดั
ญาดังงกลกลาาวได
วไดแแกก
๑)
๑) หนั
หนังงสืสืออสัสัญญญาที
ญาที่ม่มีบีบทเปลี
ทเปลี่ย่ยนแปลงอาณาเขตไทย
นแปลงอาณาเขตไทย
๒)
หนังงสืสืออสัสัญญญาที
ญาที่ม่มีบีบทเปลี
ทเปลี่ย่ยนแปลงเขตพื
นแปลงเขตพื้น้นทีที่น่นอกอาณาเขตซึ
อกอาณาเขตซึ่ง่งประเทศไทยมี
ประเทศไทยมีสสิทิทธิธิ
๒) หนั
อธิอธิปปไตยหรื
ไตยหรืออมีมีเขตอํ
เขตอําานาจตามหนั
นาจตามหนังสืงสืออสัสัญญญาหรื
ญาหรืออตามกฎหมายระหว
ตามกฎหมายระหวาางประเทศ
งประเทศ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๙

๒๙
๓) การวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําใดๆ อันเปนการฝาฝน
นโยบายพรรคการเมื อ งหรื อ ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง หรื อ ให หั ว หน า พรรคการเมื อ ง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนง (มาตรา
(มาตรา๓๑)๓๑)
เมื่อปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อง จัดใหพรรคการเมือ งกระทํา การใดๆ ฝา ฝน นโยบายพรรค
การเมื อ งหรื อ ข อบั ง คั บ พรรคการเมื อ ง นายทะเบีย นมี อํา นาจเตื อนเป น หนั ง สือ ให หั ว หน าพรรค
การเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือ
จัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ารพรรคการเมือองง หรื อ
ถ า หั ว หน า พรรคการเมือ ง คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื
กรรมการบริ หหารพรรคการเมื
ป ฏิปบฏิัตบิตั ตามคํ
าเตืาอเตืนของนายทะเบี
ย น นายทะเบี
ย นโดยความ
กรรมการบริ
ารพรรคการเมืออง งไมไม
ิ ต ามคํ
อ นของนายทะเบี
ย น นายทะเบี
ย นโดย
ความเห็
นชอบของคณะกรรมการการเลื
มีอํานาจยื
ารอ่ งเพื
ใหศฐาลรั
ฐธรรมนู
ําสัร่งะงั
ใหบรหรื
ะงับอ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลื
อกตั้งอมีกตั
อํา้งนาจยื
่นคําร่นอคํงเพื
ใหศ่อาลรั
ธรรมนู
ญมีคญําสัมี่งคให
หรื
จัดการแก
ไขการกระทํ
ดังกล
ว หรื
วั หน
าพรรคการเมื
องหรื
อกรรมการบริ
หารพรรคการเมื
จัดอการแก
ไขการกระทํ
าดังากล
าว าหรื
อใหอให
หัวหหน
าพรรคการเมื
องหรื
อกรรมการบริ
หารพรรคการเมื
องทัอง้
ทัคณะหรื
้งคณะหรื
อบางคนออกจากตํ
อบางคนออกจากตํ
าแหนาแหน
งได งได
๔) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง (มาตรา
(มาตรา ๙๑)
๙๑)
พรรคการเมืองยอมสิ้น สภาพความเปน พรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุห นึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน
ซึ่ ง อย า งน อยต องประกอบด ว ยสมาชิ กซึ่ งมี ที่ อยู ในแตล ะภาคตามบั ญ ชี ร ายชื่อ ภาคและจั ง หวั ด ที่
นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
(๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง
ทั่วไปสองครั้งติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน
(๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป
(๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใด
ทางการเมือง เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนหรือเมื่อมีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนวามีเหตุ
ดังกลา ว ใหน ายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรค
การเมื อ งใดจริ ง ให น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาสิ้นสภาพ เห็นวาการประกาศ
ของนายทะเบี ย นไม เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด วยพรรคการเมื อง
รายงานประจําป ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๑

๒๙
๓) การวินิจฉัยใหหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําใดๆ อันเปนการฝาฝน
นโยบายพรรคการเมื อ งหรื อ ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง หรื อ ให หั ว หน า พรรคการเมื อ ง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนง (มาตรา
(มาตรา๓๑)๓๑)
เมื่อปรากฏวาหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อง จัดใหพรรคการเมือ งกระทํา การใดๆ ฝา ฝน นโยบายพรรค
การเมื อ งหรื อ ข อบั ง คั บ พรรคการเมื อ ง นายทะเบีย นมี อํา นาจเตื อนเป น หนั ง สือ ให หั ว หน าพรรค
การเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ระงับหรือ
จัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
ารพรรคการเมือองง หรื อ
ถ า หั ว หน า พรรคการเมือ ง คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื
กรรมการบริ หหารพรรคการเมื
ป ฏิปบฏิัตบิตั ตามคํ
าเตืาอเตืนของนายทะเบี
ย น นายทะเบี
ย นโดยความ
กรรมการบริ
ารพรรคการเมืออง งไมไม
ิ ต ามคํ
อ นของนายทะเบี
ย น นายทะเบี
ย นโดย
ความเห็
นชอบของคณะกรรมการการเลื
มีอํานาจยื
ารอ่ งเพื
ใหศฐาลรั
ฐธรรมนู
ําสัร่งะงั
ใหบรหรื
ะงับอ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลื
อกตั้งอมีกตั
อํา้งนาจยื
่นคําร่นอคํงเพื
ใหศ่อาลรั
ธรรมนู
ญมีคญําสัมี่งคให
หรื
จัดการแก
ไขการกระทํ
ดังกล
ว หรื
วั หน
าพรรคการเมื
องหรื
อกรรมการบริ
หารพรรคการเมื
จัดอการแก
ไขการกระทํ
าดังากล
าว าหรื
อใหอให
หัวหหน
าพรรคการเมื
องหรื
อกรรมการบริ
หารพรรคการเมื
องทัอง้
ทัคณะหรื
้งคณะหรื
อบางคนออกจากตํ
อบางคนออกจากตํ
าแหนาแหน
งได งได
๔) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง (มาตรา
(มาตรา ๙๑)
๙๑)
พรรคการเมืองยอมสิ้น สภาพความเปน พรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุห นึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน
ซึ่ ง อย า งน อยต องประกอบด ว ยสมาชิ กซึ่ งมี ที่ อยู ในแตล ะภาคตามบั ญ ชี ร ายชื่อ ภาคและจั ง หวั ด ที่
นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
(๒) ไมสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง
ทั่วไปสองครั้งติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน
(๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป
(๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใด
ทางการเมือง เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนหรือเมื่อมีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนวามีเหตุ
ดังกลา ว ใหน ายทะเบียนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรค
การเมื อ งใดจริ ง ให น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาสิ้นสภาพ เห็นวาการประกาศ
ของนายทะเบี ย นไม เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด วยพรรคการเมื อง
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๑

๓๐
พ. ศ. ๒๕๕๐ หั ว หน า พรรคการเมื อ งหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งนั้ น อาจยื่ น คํ า ร อ งต อ
ศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งเลิกการประกาศได
๙๓หรืหรื
อมาตรา
๕) การวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมือง (มาตรา
(มาตรา ๙๓
อมาตรา
๙๔)๙๔)
การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรคการเมื อ งตามพระราชบัญ ญัต ิป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การของพรรคการเมื อ ง ตามมาตรา ๙๓ และกรณี เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ของ
พรรคการเมืองที่มีผลกระทบตอการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔
เหตุ ข องการยุ บ พรรคการเมื อ ง กรณี การบริ หารจั ดการของพรรคการเมื อง
ตามมาตรา ๙๓ มีดังนี้
(๑) กรณีที่พรรคการเมืองมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง แตพรรค
การเมืองนั้นยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู
(๒) กรณี ที่พรรคการเมืองใดไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
การเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาแจงใหนายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง)
(๓) กรณี ที่พรรคการเมืองไมจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับ สนุน พรรค
การเมืองใหถูกตองตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)
เมื่อ่ อปรากฏต
ปรากฏต
อ นายทะเบี
นว า พรรคการเมื
อ งใดมี
า ว ให
เมื
อนายทะเบี
ยนวายพรรคการเมื
องใดมีเหตุ
ดังกลเาหตุ
ว ใหดั นง กล
ายทะเบี
ยน
นายทะเบียนโดยความเห็
นชอบของคณะกรรมการการเลื
่นคํอาศาลรั
รองตอฐศาลรั
ฐธรรมนู
ญภายในสิ
โดยความเห็
น ชอบของคณะกรรมการการเลื
อ กตั้ ง ยื่ นอคํกตั
า ร้งอยืงต
ธรรมนู
ญ ภายในสิ
บ ห า วับน
นัหบาวัแตนนัวันบทีแต่คววามปรากฏต
อนายทะเบี
ยน เมืย่อนศาลรั
ธรรมนู
ญพิจารณาแล
วเห็นววาเห็มีเนหตุ
ันที่ความปรากฏต
อนายทะเบี
เมื่อฐศาลรั
ฐธรรมนู
ญพิจารณาแล
วาดมีังเกล
หตุาดวเกิ
ังกลดาขึว้น
กัเกิบดพรรคการเมื
องตามคํอางตามคํ
รองของนายทะเบี
ยน ใหศยาลรั
สั่งใหญยุบสัพรรคการเมื
องนั้น องนั้น
ขึ้นกับพรรคการเมื
ารองของนายทะเบี
น ใหฐธรรมนู
ศาลรัฐญธรรมนู
่งใหยุบพรรคการเมื
เหตุ ข องการยุ บ พรรคการเมื อ ง กรณี ก ารกระทํ า ของพรรคการเมื อ ง
มีผลกระทบตอการปกครองและความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้
(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อเพื่ อ ให ไ ด มาซึ่ งอํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิธี ก าร
ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กระทํ า การตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
ใหถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจโดยวิธีการดังกลาว
(๒) กระทํ า การอั น เป น การฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว า ด ว ยการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิก วุฒิ ส ภา หรือระเบีย บหรื อ
ประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต
และเที่ยงธรรม
(๓) กระทํา การอัน อาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระทําการฝาฝนโดยรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปนสมาชิกหรือดํารง

๓๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๑
ตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนของพรรค
การเมือง (มาตรา ๒๑) กระทําการฝาฝนโดยชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาหรือผูเข ารับการสรรหาเปน สมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหไดรับเลือกตั้งหรือไดรับ การสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๔๓) กระทําการฝาฝนโดยรับบริจ าคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัย
วามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) กระทําการฝาฝนโดยรับบริจาคจากผูใดเพื่อ
กระทํา การหรื อ สนั บ สนุ น การกระทํา อัน เปน การบอ นทํา ลายความมั่น คงของราชอาณาจัก ร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผนดินหรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติของประเทศ (มาตรา ๖๖) กระทําการฝาฝนโดยรับบริจาคเพื่อดําเนิน กิจ การของพรรค
การเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญ ญั ติ ห า มไว หรือ ตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
(มาตรา ๖๙) กระทํา การฝ า ฝ น โดยสมคบ รูเ ห็น เปน ใจ หรือ สนับ สนุน ใหบุค คลใดดําเนินการใด
เพื่อใหบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อหรือเขาใจวาพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลใด
กระทํา ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔)
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ให
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมี
ผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหา
ข อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ร อ งได ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ แ ต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง
หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมือง
ซึ่งกระทําการตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบีย นโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ ง ต อ อั ย การสู ง สุ ด ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ สั่ง ระงับ การกระทํา ดัง กลา วของพรรคการเมือ ง
ไวเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาของศาล
๖)การวิ นิ จ ฉั ย เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคการเมื อ ง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา
(มาตรา ๙๘)๙๘)
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ าสั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งใดเพราะเหตุ อั น
เนื่องมาจากการฝาฝนหลักเกณฑการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุจาก
กรณีมีการกระทําที่มีผลกระทบตอการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๓

๓๒
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทํา
ดั ง กล า ว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคการเมื อ งและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
๑.๒.๑๐ การเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เปนอํานาจ
หนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) บั ญ ญั ติ ใ ห ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลฎี ก า หรื อ องค  ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ประธานศาล
และประธานองค  กรนั้ น เป น ผู รั กษาการ และมาตรา ๑๔๒ (๓) บัญ ญัติใ หศ าลหรือ องคก รอิส ระ
ตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและรางพระราชบัญญัติ
ที่ประธานศาลหรือประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ
๑.๒.๑๑ การเสนอคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง
รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคเก า
บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการในการพัฒนางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณไดโดยตรง หากเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ
๑.๒.๑๒ การออกระเบี ยบหรื อประกาศตามพระราชบั ญญั ติ สํ านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ให
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงิ น และทรั พ ย สิ น และการดํ า เนิ น การอื่ น ของสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาวใหอํานาจไว เชน ออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบี ยบศาลรั ฐธรรมนู ญว าดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบศาลรั ฐธรรมนู ญวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน
๑.๒.๑๓ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙ (๓) ประกอบ
มาตรา ๓๐๐ วรรคหา บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด วยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาได แตในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทํา
คํ าวิ นิ จฉั ยได ดังนั้น ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหา ออกขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใชไปพลางกอน
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๓๓

๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหก
บั ญญั ติ ว า “วิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให เปน ไปตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรคหา บัญญัติวา
“ในระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรั ฐธรรมนู ญ ให ศาลรั ฐธรรมนู ญ มีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ย วกับ วิธีพิจ ารณาและการทํา
คําวินิจฉัยได แตท้ังนี้ ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้”
ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงไดออก “ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ วาดว ยวิธีพิจารณาและการทํา
คํา วิ นิ จ ฉั ย พ.ศ. ๒๕๕๐” ขึ้น ใช บั ง คั บ (ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เล ม ๑๒๔ ตอน ๙๖ ก
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) และไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรั ฐ ธรรมนูญ พ.ศ. .... ตอ สภาผู แทนราษฎรมาแล ว รวม ๒ ครั้ ง ครั้ งแรกเสนอเมื่ อ วั น ที่
๒๕ มิ ถุน ายน ๒๕๕๑ โดยต องตกไปเพราะมีการยุบ สภาผูแทนราษฎร เมื่อวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีชุดใหมไมไดรองขอใหที่ประชุมรัฐสภายกขึ้นพิจารณาตอไป ครั้งที่สองเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยอยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณารับรองดวยเหตุที่เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
เนื่องจากรางพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยวิธีพิจารณาของศาลรั ฐธรรมนูญ
อยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดใชขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวตอไป
โดยไดกําหนดขั้นตอนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑.๓.๑ การรับคํารอง
คํ า ร อ งที่ จ ะยื่ น ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ ใช ถ อ ยคํ า ที่ สุ ภ าพ
และอยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับ
(๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง
(๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคํารอง
(๓) ระบุ เ รื่ องอั น เป น เหตุใ หต องใช สิทธิ พรอ มทั้ งข อเท็จ จริง หรือ พฤติก ารณ
ที่เกี่ยวของ
(๔) คํ า ขอที่ ร ะบุ ค วามประสงค จ ะให ศ าลดํ าเนิ น การอย า งใดพร อมทั้ ง เหตุ ผ ล
สนับสนุนโดยชัดแจง
(๕) ลงลายมือชื่อผูรอง แตในกรณีที่เปนการทําและยื่นหรือสงคํารองแทนผูอื่น
ตองแนบใบมอบฉันทะใหทําการดังกลาวมาดวย
เมื่อมีการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะแตงตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนตุลาการประจําคดี เวนแตกรณีการยื่นคํารอง
ขอใหพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
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๓๕

๓๔
ใหความเห็นชอบแลวตามขอกําหนดฯ ขอ ๑๗ (๕) และกรณีการยื่นคํารองขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของ
คณะกรรมาธิ ก าร มี ก ารเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ การกระทํ า ด ว ยประการใดๆ ที่ มี ผ ลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
การใช ง บประมาณรายจ า ย ตามข อกํ าหนดฯ ข อ ๑๗ (๙) หรื อ กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว น
ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจไม แ ต ง ตั้ ง ตุ ล าการประจํ า คดี ก็ ไ ด (ข อ กํ า หนดฯ ข อ ๒๕)
ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตองตรวจและมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายใน
สามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
๑.๓.๒ การพิจารณาคํารอง
เมื่อตุลาการประจําคดีไดตรวจคํารองแลว มีความเห็นได ๒ กรณี ดังนี้
- กรณีมีความเห็นวารับคํารอง ใหมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง)
- กรณีที่มีความเห็นวาควรสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ใหตุลาการประจําคดี
เสนอศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น มี ค วามเห็ น และหากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เห็นพองดวย ก็ใหจัดทําเปนคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๗ วรรคสอง) แตในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นพองดวยกับความเห็นของตุลาการประจําคดี ก็ใหดําเนินการตามความเห็นของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๗ วรรคสาม)
๑.๓.๓ การแจงผูรองและสงสําเนาคํารองใหแกผูถูกรอง
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตุ ล าการประจํา คดี แล ว แต ก รณี มี คํา สั่ ง รั บ คํา ร อ ง
ที่มีคูกรณีไวพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหสงสําเนาคํารองแกผูถูกรอง หรือมีคําสั่งแจงผูถูกรองมารับสําเนา
คํา ร อ งภายในระยะเวลาที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ กํา หนด และเมื่ อ ผู ถู ก ร อ งได รั บ สํา เนาคํา ร อ งแล ว
ใหยื่น คํา ชี้แ จงแกขอ กลา วหาภายในสิบ หา วัน นับ แตวัน รับ สํา เนาคํา รอ ง หรือ ภายในระยะเวลา
ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ กํา หนด ในกรณี ที่ ผู ถู ก ร อ งไม ยื่ น คํา ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหาภายในสิ บ ห า วั น
นับแตวันรับสําเนาคํารองหรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด หรือไมมารับสําเนาคํารอง
ภายในเวลาตามที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ กํา หนด ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ ดํา เนิน กระบวนพิจ ารณาตอ ไป
(ขอกําหนดฯ ขอ ๒๙)
๑.๓.๔ การพิจารณาคดี
“การพิ จ ารณาคดี ” ตามคํ า นิ ย ามในข อ กํ า หนดฯ ข อ ๔ หมายถึ ง การไต ส วน
หรือการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
๑) การไตสวน หมายความวา การตรวจพยานหลักฐาน การนั่งพิจารณา หรือ
การสืบพยาน (ขอกําหนดฯ ขอ ๔) โดยมีหลักการที่สําคัญดังนี้
(๑) การพิจารณาคดีโดยเปดเผย หมายความวา การไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ
ตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อศาลเห็นเปนการสมควรเพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการ
ศาล หรือเพื่อคุมครองประโยชน สาธารณะ ศาลรัฐธรรมนู ญมีอํานาจกําหนดบุคคลที่มีสิทธิอยูในหอง
พิจารณาได วันนัดไตสวนนั้น ศาลจะประกาศกําหนดและแจงใหคูกรณีทราบ พรอมทั้งปดประกาศไว
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๓๕
ณ ที่ทําการศาล สําหรับประกาศกําหนดวันนัดไตสวนครั้งแรก ใหสงสําเนาประกาศแกคูกรณีไมนอย
กวาสิบหาวันกอนวันนัด (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๒)
(๒) การใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน
- คู กรณี มีสิทธิอางตนเอง บุคคลและหลักฐานอื่น เปน พยานไดตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง
หรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดตามที่ศาลกําหนด ฝายใดอางพยานหลักฐานจะตองยื่นบัญชีระบุพยาน
พรอมแสดงเหตุผลความจําเปนในการอางพยานหลักฐาน และวิธีการไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาว
โดยอาจยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานเพิ่ ม เติ ม พร อ มแสดงเหตุ ผ ลความจํ า เป น ได ต ามที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
เห็นสมควร และพยานหลักฐานใดที่ไมไดยื่นบัญชีระบุพยานไว คูกรณีไมอาจนําเขาสูการพิจารณาคดีได
เวนแตศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๓)
เพื่ อ่ อให
ใหกการพิ
ารพิจจารณาคดี
ารณาคดีเเปปนนไปด
ไปด วว ยความรวดเร็
และเป นนธรรม
-- เพื
ยความรวดเร็ ววและเป
ธรรม
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญอาจกํ
อาจกําาหนดให
หนดใหมมีกีการตรวจพยานหลั
ารตรวจพยานหลักกฐานก
ฐานกออนก็
นก็ไไดด และต
และตอองแจ
งแจงงคูคูกกรณี
รณีททราบล
ราบลววงหน
ศาลรั
งหนาา
ยกวาาสิสิบบหหาาวัวันนกกออนวั
นวันนนันัดดตรวจพยานหลั
ตรวจพยานหลักกฐาน
ฐาน และก
และกออนวั
นวันนนันัดดตรวจพยานหลั
ตรวจพยานหลักกฐานดั
ฐานดังงกล
กลาาวไม
วไมนนออยย
ไมไมนนอ อยกว
ูกรณียนื่ ยบัื่นญบัญชีรชีะบุ
ระบุ
พยานต
อศาลรั
ฐธรรมนู
ญ และหากคู
ชีรพะบุ
พยานเพิ
กวกวาาเจ็เจ็ดดวันวันใหใหคกูครณี
พยานต
อศาลรั
ฐธรรมนู
ญ และหากคู
ก รณีกรณี
จะยืจน่ ะยืบัญ่นบัชีรญะบุ
ยานเพิ
ม่ เติม่ม
มตองกระทํ
ากอนการตรวจพยานหลั
กฐานเสร็
สิ้น การยื
พยานเพิ
เติมภายหลั
งการ
ตเติองกระทํ
ากอนการตรวจพยานหลั
กฐานเสร็
จสิ้น จการยื
่นบัญ่นชีบัรญะบุชีพระบุ
ยานเพิ
่มเติม่มภายหลั
งการตรวจ
ตรวจพยานหลั
กฐานเสร็
จสิ้นจะกระทํ
ไดรญับาตจากศาล
อนุญาตจากศาล
ข อตอ งแสดงเหตุ
อั น
พยานหลั
กฐานเสร็
จสิ้นจะกระทํ
าไดตอาเมืได่อตไดอเมื
รับ่ออนุ
โดยผูขโดยผู
อตองแสดงเหตุ
อันสมควร
สมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ว า ไม ส ามารถทราบถึ ง พยานหลั ก ฐานนั้ น หรื อ เป น กรณี จํ า เป น เพื่ อ ประโยชน แ ห ง ความยุ ติ ธ รรม
(ขอกําหนดฯ ขอ ๓๔)
(ขอกําหนดฯ ขอ ๓๔)
- ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานใหคูกรณีนําพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นตอ
ในวันนัดตรวจพยานหลั
กฐานให
นําพยานหลั
กฐานทั
้งหมดยื
่นตอ
ศาลเพื่อใหทั้งสองฝายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลั
กฐานดั
งกลคาูกวรณีโดยศาลรั
ฐธรรมนู
ญหรื
อตุลาการ
ศาลเพื
ใหหทรื้ังอสองฝ
ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลั
กฐานดังกลาว กโดยศาลรั
ฐธรรมนู
ลาการน
ประจํา่อคดี
ตุลาการคนใดคนหนึ
่งที่ไดรับมอบหมายจะสอบถามคู
รณีถึงความเกี
่ยวขญอหรื
งกัอบตุประเด็
ประจํ
าคดีหรืาอเปตุนลาการคนใดคนหนึ
่ไดรับ่อมอบหมายจะสอบถามคู
ถึงความเกี
่ยวของกักบฝประเด็
และความจํ
ที่ตองสืบพยานหลั่งกทีฐานที
างอิงตลอดจนการยอมรักบรณีพยานหลั
กฐานของอี
ายหนึน่ง
และความจํ
ที่ตองสืบพยานหลั
กฐานที
งตลอดจนการยอมรั
บพยานหลั
กฝายหนึ
แลวจดบันาทึเปกนรายงานการพิ
จารณาคดี
ไว่อเมืางอิ
่อเสร็
จแลวศาลจะกําหนดวั
นนัดสืกบฐานของอี
พยาน และแจ
งให่ง
แล
จดบัทราบล
นทึกรายงานการพิ
จารณาคดี
เสร็จแล
ศาลจะกําหนดวันนัดสืบพยาน และแจงให
คูกวรณี
วงหนาไมนอยกว
าเจ็ดวัน ไ(ขว อเมื
กํา่อหนดฯ
ขอว๓๕)
คูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกว-าเจ็การไต
ดวัน ส(ขวนของศาลรั
อกําหนดฯ ขฐอธรรมนู
๓๕) ญ ใหคูกรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่ศาล
- การไต
สวนของศาลรั
ใหคขูกอรณี
ซักถามเฉพาะประเด็
นที่
กําหนดและใหมีการสืบพยานหลั
กฐานที
่คูกรณีไมรับกัฐนธรรมนู
(ขอกําญหนดฯ
๓๖)
ในการไตสวนของศาล
ศาลกํ
าหนดและให
กฐานทีค่ กู รณี
ไมรบั กัยนงพอที
(ขอกํ่จาะพิ
หนดฯ
ขอ ๓๖)
สวนของศาล
หากศาลเห็
นวาคดีมใกี ดมีารสื
ขอบเท็พยานหลั
จจริงและพยานหลั
กฐานเพี
จารณาวิ
นิจฉัในการไต
ยได ศาลจะงดการไต
หากศาลเห็
ใดมีขขออเท็๓๗)
จจริงการไต
และพยานหลั
กฐานเพี
ยงพอที
่จะพิเจชีารณาวิ
ิจฉัศยาลกํ
ได าศาลจะงด
สวนก็ได น(ขวอากํคดี
าหนดฯ
สวนพยานบุ
คคลหรื
อพยานผู
่ยวชาญนให
หนดและ
การไต
ขอศ๓๗)
การไตสวนพยานบุ
คคลหรื
อพยานผู
ย่ วชาญ ใหศโดยก
าลกํอาหนดและกระทํ
กระทํสาวนก็
เทาไทีด่จ(ขําอเปกํนาหนดฯ
และให
าลสอบถามพยานบุ
คคลหรื
อพยานผู
เชีเ ่ยชีวชาญเอง
นทําการไตสวนา
ยานทราบถึ
งประเด็นและขอเท็
จจริงทีอ่จพยานผู
ะทําการไต
วน แลวใหโดยก
พยานเบิ
กความในข
เทใหาศทีาลแจ
่จําเปงนใหพและให
ศาลสอบถามพยานบุ
คคลหรื
เชี่ยสวชาญเอง
อนทํ
าการไตสอนัวน้น
ธีแถลงด
ยตนเองหรืองประเด็
ตอบคํานถามของศาล
พื่อาประโยชน
แหงแล
ความยุ
ิธรรม กศาลอาจอนุ
ใหโดยวิ
ศาลแจ
งใหพวยานทราบถึ
และขอเท็จจริทัง้งทีนี่จ้เะทํ
การไตสวน
วใหพตยานเบิ
ความในขอญนัาต้น
ใหคธูกีแรณี
ซักถามพยานเพิ
เติมตามประเด็
นและขทัอ้งเท็
งที่ศาลกําแหนดไว
ก็ไดติธโดยให
ฝายที่อางพยาน
โดยวิ
ถลงด
วยตนเองหรื่อมตอบคํ
าถามของศาล
นี้เจพืจริ
่อประโยชน
หงความยุ
รรม ศาลอาจอนุ
ญาต
เป
น
ผู
ซ

ก
ั
ถามก
อ
น
(ข
อ
กํ
า
หนดฯ
ข
อ
๓๘)
ใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงที่ศาลกําหนดไวก็ได โดยใหฝายที่อางพยาน
(๓) การให
อกาสคูกรณีสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาล กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนผูซักถามกอน (ขอกําหนดฯ
ขอ โ๓๘)
อาจอนุญาตใหสืบพยานที
่อยูนโอกที
่ทําการศาลตามที
ฝายใดฝ
ายหนึ่งหรืกลอาทัวคื
้งสองฝ
ายรฐอธรรมนู
งขอโดย
(๓) การให
อกาสคู
กรณีสืบพยานที่คูก่อรณี
ยูนอกที
่ทําการศาล
อ ศาลรั
ญ
ระบบการประชุ
ทางวีดิท่อัศยูนนไอกที
ด โดยให
ฝายที่รองขอเป
นผูฝดาํายใดฝ
เนินการเพื
จัดอให
ีระบบดั
าวและ
อาจอนุ
ญาตใหสืบมพยานที
่ทําการศาลตามที
่คูกรณี
ายหนึ่ง่อหรื
ทั้งมสองฝ
ายรงกล
องขอโดย
เปนผูเสียคาใชจมาทางวี
ยในการนี
(ขอฝกําายที
หนดฯ
ขอ ๓๙)
ระบบการประชุ
ดิทัศน้ทไั้งดหมด
โดยให
่รองขอเป
นผูดําเนินการเพื่อจัดใหมีระบบดังกลาวและเปน
ผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด (ขอกําหนดฯ ขอ ๓๙)
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๗

๓๖
(๔) การใหโอกาสคูกรณีรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี คูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีสิทธิรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี โดยใหกระทําได
ตามที่ศาลเห็นสมควร การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีของคูกรณีตองทําเปนหนังสือ เวนแตศาล
เห็นสมควรใหกระทําดวยวาจา การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจา ใหผูรองเปนผูแถลงกอน
และใหผูถูกรองแถลงในลําดับถัดไป การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาของแตละฝาย ศาลจะ
ซักถามข อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแถลงในระหวางการแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได (ขอกําหนดฯ
ขอ ๔๓)
๒) การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
- ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคูกรณี พยาน หรือ ผูเกี่ยวของ
จะใหขอเท็จจริงหรือความเห็นแลวแตกรณีเปนหนังสือก็ได โดยตองไดรับอนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญ
(ขอกําหนดฯ ขอ ๔๔)
- องค คณะของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการพิ จ ารณาคดี แ ละการทํ า คํ าวิ นิ จ ฉั ย
ตองประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๔)
๑.๓.๕ การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
๑) องคคณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย ตอง
ประกอบดวยตุลาการไมนอยกวาหาคน ตุลาการซึ่งไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด ยอมไมมีอํานาจใน
การทําคําวินิจฉัยคดีนั้น และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตมีบัญญัติเปน
อยางอื่นในรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๒๔)
๒) ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตน
เปนหนังสือ พรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น ใหตุลาการซึ่งเปน
องคคณะจัดทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๔) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา
เหตุผ ลในการวินิจ ฉัย ในปญหาขอเท็จ จริงและขอกฎหมาย และบทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ และ
กฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๓) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการ
วินิจฉัยของตุลาการที่เปนองคคณะทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๔)
๓) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหมีผลในวันอาน ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคํา
วินิจฉัยคํารองที่มีคูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย แลวแตกรณี ทราบนัดโดยชอบแลว
ไม ม า ให ศ าลบั น ทึ กไว และให ถือ ว า คํ า วิ นิจ ฉัย นั้ น ไดอา นโดยชอบแลว ในกรณีที่ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
มีคําวินิจฉัยคํารองที่ไมมีผูถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแกผูรองและ
ใหถือวาวันที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๕)
๔) คําสั่งจําหนายคํารอง และคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณา ตองประกอบดวยความ
เปนมาโดยยอของคํารอง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้น
อางอิง (ขอกําหนดฯ ขอ ๕๖)

๓๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ร้องยื่นคำาร้อง
ประธานศาลหรือตุลาการ
ที่ศาลมอบหมายทําการแตงตั้ง
ตุลาการประจําคดี

กรณีมีความจําเปนเรงดวน
และประธานศาลไมไดแตงตั้ง
ตุลาการประจําคดี

ตุลาการประจําคดีตรวจ
และมีคําสั่งภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

ศาลตรวจและมีคําสั่ง
ภายใน ๓ วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารอง

กรณีมีความเห็น
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น
ไมรับไวพิจารณาวินิจฉัย

ศาลไมเห็นพองดวย
และมีคําสั่งให
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

นําคํารองเขาสูพิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน
นับแตมีความเห็น
ศาลเห็นพองดวย

คดีไมมีผูถูกรอง

กรณีมีคําสั่ง
ไมรับไวพิจารณาวินิจฉัย

จัดทําคําสั่งและ
แจงผูรองทราบ

คดีมีผูถูกรอง

กรณีมีคําสั่ง
รับไวพิจารณาวินิจฉัย

คดีไมมีผูถูกรอง

คดีมีผูถูกรอง
สงสําเนาคํารองแกผูถูกรองหรือมีคําสั่งแจงใหผูถูกรองมารับสําเนาคํารอง
เพื่อจัดทําและยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแตวันรับสําเนาคํารอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ศาลอาจมีคําสั่งใหผูเกี่ยวของชี้แจงก็ได ทั้งนี้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
หากศาลเห็นวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได
กรณีศาล
ไมทําการไตสวน

กรณีศาล
ทําการไตสวน
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๙

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตอ)

กรณีศาลไมทําการ
ไตสวน

กรณีศาลทําการ
ไตสวน

สงสําเนาประกาศแกคูกรณี
ไมนอยกวา ๑๕ วันกอนวันนัด

ประกาศกําหนดวันนัดไตสวน
ครั้งแรก

ปดประกาศ ณ ที่ทําการศาล
คูกรณีจะอางตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเปนพยานไดตามที่ศาล
เห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานก็ได
โดยศาลจะแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน
กอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

คูกรณียื่นบัญชีระบุพยานพรอมแสดง
เหตุผลความจําเปนและวิธีการไดมา
ซึ่งพยานหลักฐาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

กําหนดวันนัดไตสวน

ศาลเห็นวาควรไตสวนตอไป

ศาลเห็นวามีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตุลาการที่เปนองคคณะ
จัดทําคําวินิจฉัยของศาล

ตุลาการที่เปนองคคณะจัดทํา
ความเห็นสวนตนแถลงดวยวาจาและลงมติ

ตุลาการที่เปนองคคณะตรวจ
และลงนามในคําวินิจฉัย

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดสงคําวินิจฉัยของศาล
และความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตุลาการ
ที่เปนองคคณะเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๐

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

คดีไมมีผูถูกรอง
คดีมีผูถูกรอง
ศาลแจงใหคูกรณี
มาฟงการอานคําวินจิ ฉัย

ศาลแจงคําวินิจฉัยแกผูรอง
โดยใหถือวาวันที่ศาลลงมติและ
ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน
คําวินิจฉัยของศาล
ใหมีผลเมื่ออาน

๓๙

๑.๔ แผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑.๔.๑ วิสัยทัศน (Vision)
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป น หลัก ของนิ ติ รั ฐ และนิติธ รรมในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission)
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี พั น ธกิ จ หลั ก ในการรั ก ษาความเป น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญ สรางบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สรางความ
ถูกตองเป น ธรรมของระบบนิ ติรั ฐและรั กษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๔.๓ เปาประสงค (Goals)
เพื่ อให บ รรลุพั น ธกิ จ ดั ง กล า ว ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ไดกํ า หนดเป าประสงคข องการ
ดําเนินงานไว ดังนี้
(๑)
อมรับบของสั
ของสังคมในด
งคมในดานคุ
านคุณณธรรมและจริ
ธรรมและจริยยธรรม
ธรรม
(๑) องคการมีธรรมาภิบาล เปเปนนทีที่ย่ยอมรั
(๒) ความเชื่อถือของประชาชนตอคําวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒)
(๓) กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน มีมีรระบบสอบทานการปฏิ
(๓)
ะบบสอบทานการปฏิบบัตัติงิงานาน
(๔) บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน บุบุคคลากรมี
(๔)
ลากรมีสสมรรถนะสู
มรรถนะสูงง
(๕) สัสังงคมเชื
คมเชื่อ่อมัมั่น่นและยอมรั
และยอมรับบการดํ
การดําาเนิ
เนินนงานของศาลรั
งานของศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
(๕)
(๖) ประชาชนเข
ประชาชนเขาถึางถึขงอขมูอลมูขลาขวสารการดํ
าวสารการดํ
นงานขององค
างสะดวกและ
(๖)
าเนิานเนิงานขององค
กรอยกรอย
างสะดวกและ
รวดเร็วว
รวดเร็
(๗) ขัขั้น้นตอนการดํ
ตอนการดําาเนิ
เนินนงานมี
งานมีมมาตรฐานชั
าตรฐานชัดดเจน
เจน
(๗)
(๘) เพิ่มเครือขายสนับสนุนกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) เพิ่มเครือขายสนับสนุนกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) กระบวนการสรางความสัมพันธ และระบบการจัดการฐานขอมูลของสมาชิกมี
(๙) กระบวนการสรางความสัมพันธ และระบบการจัดการฐานขอมูลของสมาชิกมี
ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง
(๑๐) การยอมรั บ จากสังคมและความพึงพอใจจากบรรทัดฐานคําวินิจ ฉัย และ
(๑๐)
บจากสังจคมและความพึ
งพอใจจากบรรทั
าวิญนิจมีฉัคยวามรวดเร็
และผลงาน
ผลงานทางวิชาการ รวมทัการยอมรั
้งกระบวนการพิ
ารณาในระบบไต
สวนของศาลรัดฐฐานคํ
ธรรมนู
ว
ทางวิ
ช
าการ
รวมทั
ง
้
กระบวนการพิ
จ
ารณาในระบบไต
ส
วนของศาลรั
ฐ
ธรรมนู
ญ
มี
ค
วามรวดเร็
ว
และเป
น
ธรรม
และเปนธรรม
(๑๑)
ดการฐานข
อมูลอมีมูคลวามน
าเชื่อาถืเชือ่สูองถืมีอเสูทคโนโลยี
กาวหนกาาและทั
สมัย
(๑๑)ระบบการจั
ระบบการจั
ดการฐานข
มีความน
ง มีเทคโนโลยี
วหนานและ
มีทัปนระสิ
สมัยทธิมีภปาพและเหมาะสม
ระสิทธิภาพและเหมาะสม
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักที่กําหนดไว จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงรุกในการดําเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๑

๔๐

ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรในการดำาเนินงาน

๑๑

ยุทธศาสตรที่หนึ่ง : การสรางองคกรและบุคลากรใหมีความเขมแข็ง มีจริยธรรมและคุณธรรม

๒๒

ยุทธศาสตรที่สอง : การประชาสัมพันธเชิงรุก

เปาหมาย : เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน บุคลากร
มีสมรรถนะสูง องคกรเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพและจริยธรรม ไดรับความเชื่อถือจากประชาชน
กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน มีการนํา PMQA มาใชในการพัฒนาองคกร มีระบบสอบทานการ
ปฏิบัติงาน องคการมีธรรมาภิบาล เนนการพัฒนาความรวมมือทั้งในและตางประเทศ การเสริมสราง
ประมวลจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาระบบสอบทานภายในองคกร และการพัฒ นา
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

หมาย : เพื่อพัฒฒนาช
าถึางถึขงอขมูอลมูศาลรั
ฐธรรมนู
ญของมวลชน
เพื่อ
เปเปาาหมาย
นาชอองทางการเข
งทางการเข
ล ศาลรั
ฐ ธรรมนู
ญ ของมวลชน
เพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถ
ตลอดจนสามารถ
อ ยอายงรวดเร็
ว และสะดวก
พัฒพันาบุ
ค ลากรด
า นการ
เขา ถึงงขขออมูมูลลขขาาวสารของศาลรั
วสารของศาลรัฐ ธรรมนู
ฐ ธรรมนูญญไดได
า งรวดเร็
ว และสะดวก
ฒ นาบุ
ค ลากรด
าน
ประชาสั ม พั นมธพัแนละระบบเทคโนโลยี
ส ารสนเทศเพื
่อ การประชาสั
การประชาสั
ธ แ ละระบบเทคโนโลยี
ส ารสนเทศเพื
่ อ การประชาสัมมพัพันนธธแและกระบวนการ
ละกระบวนการ
ประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน โดยให
โดยใหคความสํ
วามสําาคัคัญญกักับบการพั
การพัฒฒนา
กระบวนการเข า ถึ ง มวลชนอย า งเป น ระบบ การพัฒ นาการสรา งชอ งทางการเขา ถึง ขออมูมูลล
ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการสรางชองทางการเขาถึงขขออมูมูลลศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ การพั
การพัฒฒนากระบวนการ
นากระบวนการ
ประชาสั มพัน ธที่มีคุณภาพ และการพัฒ นาบุคลากรดานการประชาสัมพัน ธและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ

๔๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๑

๓๓

ยุทธศาสตรที่สาม : การสงเสริมเครือขายดานการพัฒนาประชาธิปไตย

าหมาย: :เพืเพื่อ่อพัพัฒฒนากระบวนการสร
นากระบวนการสราางความสั
งความสัมมพัพันนธธทที่ดี่ดี ี สงเสริมและเสริมสราง
เปเปาหมาย
การอาสาพิททักักษษรัฐธรรมนู
ธรรมนูญญและพั
และพันนธมิ
ธมิตตรจากองค
รจากองคกกรทั
รทั้ง้งในและต
ในและตาางประเทศ
งประเทศ รวมถึงเครือขายตางๆ
กิกิจจการอาสาพิ
อย างมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ มี การจัดการฐานขอมูลสมาชิกกอย
อยางเปนระบบ
ระบบ เพื่อใหมีเครือขายสนับสนุน
อย
การของศาลรัฐฐธรรมนู
นการส
งเสริงเสริ
มกิจมการอาสาพิ
ทักษทรักัฐษธรรมนู
ญ การ
กิกิจจการของศาลรั
ธรรมนูญญอย
อยาางกว
งกวางขวาง
างขวางโดยเน
โดยเน
นการส
กิจการอาสาพิ
รัฐธรรมนู
ญ
เสริ
ม
สร
า
งพั
น
ธมิ
ต
รจากองค
ก
รต
า
งๆ
การพั
ฒ
นาเครื
อ
ข
า
ยและสร
า
งความสั
ม
พั
น
ธ
ร
ะหว
า
งเครื
อ
ข
า
การเสริมสรางพันธมิตรจากองคกรตางๆ การพัฒนาเครือขายและสรางความสัมพันธระหวางเครือขายย
การพัฒฒนาเครื
นาเครืออขขาายโดยใช
ยโดยใชเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ และพั
และพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากรด
ลากรดาานเครื
นเครืออขขาายย
การพั

๔๔

ยุทธศาสตรที่สี่ : การสรางบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย

เปาหมาย : เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปน หลักของนิติรัฐ และนิติธ รรมในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและวิธีพิจารณาคดี
ใหเปนไปตามระบบสากล ใหสังคมยอมรับ และพึงพอใจในบรรทัด ฐานคําวินิจ ฉัย และผลงานทาง
วิชาการ โดยเนนการพัฒนากระบวนการการวินิจฉัยคดีและผลงานวิชาการ การสงเสริมเผยแพรและ
สรางความเขาใจคําวินิจฉัยและผลงานวิชาการ การเสริมสรางชองทางการสื่อสารสองทาง การพัฒนา
วิธีพิจารณาคดีใหเปนไปตามระบบสากลการพัฒนากระบวนการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานวิชาการรัฐธรรมนูญ

๕๕

ยุทธศาสตรที่หา : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนาและทันสมัย

เปาหมาย : เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริการขอมูล
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหระบบจัดการฐานขอมูล
และการจัดความรูกิจการศาลรัฐธรรมนูญมีความนาเชื่อถือสูง ขอมูลมีความถูกตองรวดเร็ว ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ให ค วามสํ า คั ญ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นากระบวนการบริ ก ารข อ มู ล
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๓

๔๒

๒. สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ธรรมนูญญแห
แหงงราชอาณาจั
ราชอาณาจักกรไทย
รไทย พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๕๐
๒๕๕๐ มาตรา
มาตรา ๒๑๗
๒๑๗ บั ญ ญั ติ ว  า
รัรัฐฐธรรมนู
“ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญมีมีหหนนว ยธุ
ยธุรรการของศาลรั
การของศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญทีที่ เ่ เปปนนอิอิสสระ
ระ โดยมี เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
“ศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญเปเปนนผูผูบบังังคัคับบบับัญญชาขึ
ชาขึ้น้นตรงต
ตรงตออประธานศาลรั
ประธานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
ศาลรั
การแตงงตัตั้ ง้ งเลขาธิ
เลขาธิกการสํ
ารสําานันักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ ตตอองมาจากการเสนอของประธาน
งมาจากการเสนอของประธาน
การแต
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญและได
และไดรรับับความเห็
ความเห็นนชอบของคณะตุ
ชอบของคณะตุลลาการศาลรั
าการศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญตามที
ตามที่ก่กฎหมายบั
ฎหมายบัญญญัญัตติ ิ
ศาลรั
งานศาลรั ฐฐธรรมนู
และการ
สํสําานันักกงานศาลรั
ธรรมนูญญมีมีออิสิ สระในการบริ
ระในการบริหหารงานบุ
ารงานบุค คล
ค คลการงบประมาณ
การงบประมาณ
และ
ดํ
า
เนิ
น
การอื
น
่
ทั
ง
้
นี
้
ตามที
ก
่
ฎหมายบั
ญ
ญั
ต
”
ิ
การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

๒.๑ อํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญ ญัติสํา นัก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ กํา หนดใหสํา นัก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔ ดังนี้
“มาตรา ๔ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึ ก ษาและรวบรวมขอ มูล คํา สั่ง และคํา วินิจ ฉัย ตา งๆ เกี่ย วกับ งานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”

๒.๒ พันธกิจของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑) ศึกษา วิเคราะหดานคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ดําเนินงานอํานวยการงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนดานการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหนาที่
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสรางและพัฒนาองคความรูใหมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ
งานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) พัพัฒฒนาระบบบริ
นาระบบบริหหารจั
ารจัดดการสํ
การสํานัากนังานและบุ
กงานและบุ
คลากรเพื่อเพืส่องเสริ
สงเสริ
ม บสนั
(๔)
คลากร
ม สนั
สนุบนสนุ
การน
การปฏิ
ัติภจารกิ
ที่ของคณะตุ
ลาการศาลรั
ฐธรรมนู
ปฏิ
บัติภบารกิ
หนจาหน
ที่ขาองคณะตุ
ลาการศาลรั
ฐธรรมนู
ญ ญ
(๕) เผยแพร ใหบริการขอมูล ขาวสาร องคความรู การศึกษาตอสาธารณะเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ งานศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ

๔๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๓

๒.๓ โครงสรางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อง การแบ งส ว นราชการภายในและอํา นาจหน าที่ ข องส ว นราชการในสั ง กั ด
สํา นั กงานศาลรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เลม ที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) ประกอบดวย
(๑) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ
(๒) กลุมงานตรวจสอบภายใน
(๓) สํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) สํานักบริหารกลาง
(๕) สํานักคดี ๑
(๖) สํานักคดี ๒
(๗) สํานักคดี ๓
(๘) สํานักคดี ๔
(๙) สํานักคดี ๕
(๑๐) สํานักพัฒนาระบบบริหาร
(๑๑) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๕

๔๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๖

๑๗

๒๒

สานักพัฒนาระบบบริหาร

สานักเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สานักบริหารกลาง
๒๒

๕

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
๑

๙

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ

รองเลขาธิการฯ (ด้านบริหาร)

๑

ทีป่ รึกษาสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานผูเ้ ชี่ยวชาญ

สานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓

๓

๙

๑

๑๖๙

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑๑
๑๑
๑๕

สานักคดี ๔
สานักคดี ๕

๑๑

๑๑

สานักคดี ๓

สานักคดี ๒

สานักคดี ๑

รองเลขาธิการฯ (ด้านคดี)

๑

๑๖๙ อัตรา

๔๕

๔๕

๒.๔ อัตรากําลังของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ี ก ารจั
นั ก งานศาลรั
ป พ.ศ.
นั ก งานญ
นันับบตัตัง้ ้ งแตแตมกี มารจั
ดตัง้ ดสํตัา้นัง สํกางานศาลรั
ฐธรรมนูฐญธรรมนู
ป พ.ศ.ญ๒๕๔๒
สํานัก๒๕๔๒
งานศาลรัสํฐาธรรมนู
ศาลรั
ญไดดําเนิ
นการสรรหาบุ
่อรองรับภารกิ
นงานด
ได
ดําเนิฐธรรมนู
นการสรรหาบุ
คลากรเพื
่อรองรัคบลากรเพื
ภารกิจในการสนั
บสนุนจในการสนั
งานดานพิบจสนุ
ารณาวิ
นิจาฉันพิ
ยคดีจารณา
และ
วินิจฉัยคดี และงานบริหารดานตางๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณ
งานบริหารดานตาง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกป จนถึง
เพิ่มขึ้นทุกป จนถึงปจจุบัน (ณ วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๕) มีอัตรากําลัง รวมทั้งสิ้น ๑๙๒ อัตรา
ปแบ
จจุงบออกเป
ัน (ณ วันนทีอั่ ต๓๐
มีอัต๑๖๙
รากําลัอังรวมทั
รากํกัานลัยายน
ง ของข๒๕๕๖)
า ราชการ
ต รา ้ง(มีสิ้นอั ต๒๐๓
รากํ า ลัอังตทีรา่ ดํ า แบ
รงตํงออกเป
า แหน งนอยูอั จตริราง
กํจําาลันวน
งของข
าราชการ
๑๖๙ ตรากํ
อัตรา
(มีขาราชการดํ
อยูจอัริตงจํราานวน ๑๓๘ อัตรา) และมี
๑๑๘
อัตรา) และอั
าลังของลู
กจางประจํารงตํ
า จําาแหน
นวนง๒๓
ลูกจางประจํา จํานวน ๓๔ อัตรา
รากําาลัลังงขขาาราชการและลู
ราชการและลูกกจจาางสํ
งสําานันักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ แยกตามส
แยกตามสววนราชการ
นราชการ ตามโครงสร
อัอัตตรากํ
ตามโครงสราางง ดัดังงนีนี้ ้
นราชการ
นวนขาาราชการ
ราชการ (คน)
(คน) จำจําานวนลู
นวนลูกกจ้จาางประจำ
งประจําา (คน)
สสววนราชการ
จำจําานวนข้
(คน)
ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๔
ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๔
กลุมงานผูเชี่ยวชาญ
๑๗
๑
กลุ
ม

งานผู
เ

ชี
ย
่
วชาญ
๑๗
๑
กลุมงานตรวจสอบภายใน
๓
กลุ
๓๙
-๑
สํามนังานตรวจสอบภายใน
กประธานศาลรัฐธรรมนูญ
บริหารกลาง ฐธรรมนูญ
๒๒
๑๙
สํสําานันักกประธานศาลรั
๙
๒
คดีหารกลาง
๑
๑๑
สํสําานันักกบริ
๒๒
๒๐คดี๑๒
๑๑
สํสําานันักกคดี
๑๑
-สํานักคดี ๓
๑๑
สํานักคดี ๒
๑๑
สํานักคดี ๔
๑๑
สํสําานันักกคดี
๓
๑๑
คดี ๕
๑๕
สํสําานันักกคดี
๑๑
-พัฒ๔นาระบบบริหาร
๑๖
สํสําานันักกคดี
๕ สารสนเทศ
๑๕
๔
เทคโนโลยี
๑๗
๑
มพันธ หาร
สํและประชาสั
านักพัฒนาระบบบริ
๑๖
๓
นรัฐธรรมนูสารสนเทศ
ญศึกษา
๒๒
๑
สํสถาบั
านักเทคโนโลยี
๑๗
๑๖๙
๒๓
และประชาสัมพันรวม
ธ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
๒๒
๓
ทั้งนี้อัตรากําลังของราชการและลูกจางที่มีอยูจริงทั้งหมด จํานวน ๑๔๑ อัตรา ประกอบดวย
รวม๑) ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนู
๑๖๙ ญ
๓๔คน จําแนกเปน
จํานวน ๑๑๘
๑.๑) นักบริหารงานศาลรั
ญ จํานวน ๑๗๒
จํานวนอัตรา ๓ประกอบด
คน วย
ทั้งนี้อัตรากําลังของขาราชการและลู
กจางที่มีอยูจฐริธรรมนู
งทั้งหมด
ที่ปรึกาษาสํ
านักงานศาลรั
ฐธรรมนู
นวน ๑๓๘๑ คน
๑) ข๑.๒)
าราชการสํ
นักงานศาลรั
ฐธรรมนู
ญ ญ
จํจําานวน
คน จําแนกเปน
๑.๓) เจ
หนหาารงานศาลรั
ที่ตรวจสอบภายใน
นวน ๓๒ คน
๑.๑)
นักาบริ
ฐธรรมนูญ
จํจําานวน
คน
๑.๔)
เจ
า
หน
า
ที
ศ
่
าลรั
ฐ
ธรรมนู
ญ
จํ
า
นวน
๕๕
คน
๑.๒) ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๑ คน
๑.๕) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน ๕๗ คน
๑.๓) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
จํานวน ๓ คน
๒) ลูกจางประจํา
จํานวน ๒๓ คน
๑.๔) เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๗๖ คน
๑.๕) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน ๕๕ คน
๒) ลูกจางประจํา
จํานวน ๓๔ คน
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๔๗

สวนที่

๒

ผลการปฏิบัติราชการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสร้างองคกรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง
มีจริยธรรมและคุณธรรม

เพือ่ พัฒนาบุคลากรใหมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการทํางาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง องคกร
เปนทีย่ อมรับในดานคุณภาพและจริยธรรม ไดรบั ความเชือ่ ถือจากประชาชน กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน
มีการนํา PMQA มาใชในการพัฒนาองคกร มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน องคการมีธรรมาภิบาล
เนนการพัฒนาความรวมมือของบุคลากร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน การพัฒนา
ระบบสอบทานภายในองคกร และการพัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ดังนี้

๑. พัฒนาความรวมมือทั้งในและตางประเทศ

การแลกเปลีย่ นทัศนะกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูน าํ ขององคกรศาลรัฐธรรมนูญ
ในตางประเทศดวยการเดินทางเขารวมประชุม ศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมคารวะ การแลกเปลี่ยน
ความรู ในเชิงกฎหมายสําคัญ หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน ระบอบประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค รวมทั้งผลประโยชนของมหาชนเปนที่ตั้ง ดังนี้
๑.๑ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับศาลสูงของประเทศนิวซีแลนด
และเครือรัฐออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๘ –๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๑.๒ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
อุซเบกิสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๓ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ความเคลื่อนไหว
ของสิทธิและเสรีภาพในศตวรรษที่ ๒๑ และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ” ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป
ของการกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๙
เมษายน ๒๕๕๖
๑.๔ โครงการประชุมนานาชาติเนือ่ งในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ในหัวขอ “รัฐธรรมนูญ : พื้นฐานของยุทธศาสตรในการพัฒนาของสังคมและรัฐ” กรุงอัสตานา
สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๕ การรับรองการเยือน ฯพณฯ นาย Evgeni Tanchev ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐบัลแกเลีย ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
๑.๖ การรับรองการเยือนของ ฯพณฯ นายลี ดอง-ฮับ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
๑.๗ ฯพณฯ นายอัลเดลโฟ โฆเซ การเซีย กอนซาเลช เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐโคลอมเบียประจําประเทศไทย เขาเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๕๓

๒. พัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ภายนอก ไดแก

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดจัดสงขาราชการและเจาหนาที่เขาฝกอบรมกับหนวยงาน

(๑) หลักสูตร “การบริหารงานรักษาความปลอดภัย” รุนที่ ๙๘ จํานวน ๑ คน
ระหวางวันที่ ๔ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒) หลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแหงชาติ (บมช.) รุนที่ ๕ จํานวน
๑ คน ระหวางวันที่ ๓ พฤษภาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
(๓) หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุนที่ ๔ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(๔) หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง”
รุนที่ ๑๗ จํานวน ๒ คน ระหวางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ – เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗
(๕) หลักสูตร “ปลุกพลังชีวิต พิชิตความสําเร็จ” จํานวน ๔ คน วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๖
(๖) การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเชิงบูรณาการ จํานวน ๑ คน
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
(๗) โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชวงสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ คน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
(๘) ยุทธศาสตรสารสนเทศภาครัฐตอการจัดทําแผนปฏิบัติการ จํานวน ๑ คน
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(๙) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย” รุนที่ ๓
จํานวน ๑ คน ระหวางเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๖
(๑๐) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน” รุนที่ ๓๕ จํานวน ๓ คน
ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๑๑) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลาง” รุนที่ ๑๕
จํานวน ๑ คน ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
(๑๒) หลักสูตร “นักบริหารการทูต (นบท.) กระทรวงการตางประเทศ จํานวน
๑ คน ระหวางวันที่ ๓ มิถุนายน – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๑๓) หลักสูตร “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง” รุนที่ ๔ ประจําป
๒๕๕๖ จํานวน ๑ คน ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
(๑๔) หลักสูตร “การบริหารงานตํารวจชั้นสูง” รุนที่ ๓๖ จํานวน ๑ คน ระหวาง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๑๕) หลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.
รับรอง” รุนที่ ๔ จํานวน ๒ คน
(๑๖) หลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุนที่ ๑๗ จํานวน ๑ คน
ระหวางเดือนกันยายน ๒๕๕๕ – เดือนกันยายน ๒๕๕๖
(๑๗) หลักสูตร “การประเมินผลและความคุมคาของแผนและโครงการ” จํานวน ๑ คน
๕๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๘) หลักสูตร “การบริหารงานตํารวจชั้นสูง” รุนที่ ๓๗ จํานวน ๑ คน ระหวาง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
(๑๙) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จํานวน ๒ คน
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(๒๐) หลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผนดินระดับสูง” จํานวน ๑ คน
(๒๑) หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพื่อสังคม (นมธ.) รุนที่ ๓ จํานวน
๑ คน ระหวางวันที่ ๒ สิงหาคม – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(๒๒) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน” รุนที่ ๓๖ จํานวน ๓ คน
ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ๒๕๕๖
(๒๓) หลักสูตร “เทคนิคการแนะนํางาน” รุนที่ ๑๓ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่
๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒๔) หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม” รุนที่ ๗ จํานวน ๓ คน
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒๕) หลักสูตร “เทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน” รุนที่ ๙ จํานวน ๒ คน
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
(๒๖) หลักสูตร “กระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาองคกร” รุนที่ ๑
จํานวน ๕ คน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(๒๗) หลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ” รุนที่ ๓๘ จํานวน ๒ คน
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
(๒๘) หลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ” รุนที่ ๓๙ จํานวน ๑ คน
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
(๒๙) หลักสูตร “สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ” รุนที่ ๑ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่
๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๓๐) หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงาน” รุนที่ ๒ จํานวน ๑ คน ระหวาง
วันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๓๑) หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเพือ่ นําเสนออยางมีประสิทธิภาพ” รุน ที่ ๒๒ จํานวน
๑ คน ระหวางวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๓๒) หลักสูตร “งบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน” รุนที่ ๓๒ จํานวน ๑ คน
ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(๓๓) หลักสูตร “การพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย” รุนที่ ๑๐
จํานวน ๓ คน ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
(๓๔) หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือติดตอราชการและธุรกิจ” รุนที่ ๑๓ และ
รุนที่ ๑๔ จํานวน ๔ คน ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ และ วันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๖
(๓๕) หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.)” รุนที่ ๔ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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๕๕

๖ เดือน

(๓๖) หลักสูตร “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” รุนที่ ๔ จํานวน ๑ คน

(๓๗) หลักสูตร “นักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)” รุน ที่ ๕ จํานวน
๑ คน ระหวางเดือนพฤศจิกายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
(๓๘) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”
รุนที่ ๑๓ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
(๓๙) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสําหรับการใชในการปฏิบตั งิ าน (Intensive Language
Course : ILC)” จํานวน ๑ คน
(๔๐) หลักสูตร “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง” รุนที่ ๕ ประจําป
๒๕๕๖ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
(๔๑) หลักสูตร “สารวัตร” รุนที่ ๑๒๘ จํานวน ๑ คน ระหวางวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๖ – ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
(๔๒) หลักสูตร “การบริการงานตํารวจชั้นสูง” รุนที่ ๓๘ จํานวน ๑ คน ระหวาง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

๕๖
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : การประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นและ
ยอมรับการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของศาลรัฐธรรมนูญ
ไดอยางรวดเร็วและสะดวก พัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนากระบวนการเขาถึงมวลชนอยางเปนระบบ การพัฒนาการสรางชองทางการเขาถึงขอมูล
ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. การพัฒนากระบวนการเข้าถึงมวลชน
ตาง ๆ ดังนี้

ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญในรูปแบบ

๑.๑ โครงการสรางความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการดํารงหลักนิตธิ รรม” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๒ โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญและ
องคกรตามรัฐธรรมนูญแกประชาชนในระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑.๓ โครงการสัมมนาสื่อมวลชน ประจําป ๒๕๕๖ เรื่อง “การรักษาดุลยภาพทาง
การเมือง ของศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย” เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ และสื่อมวลชน เกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ แนวทางการ
รักษาดุลยภาพทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย เสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสื่อมวลชนกับศาลรัฐธรรมนูญ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกรศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ นานา รีสอรท แอนดสปา
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๒. พัฒนาการสร้างชองทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ

ดําเนินการจัดสัมมนาเผยแพรความรูอํานาจหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญแกประชาชนและ
รับรองการเขาศึกษาดูงานของนักศึกษาและประชาชน ดังนี้
๒.๑ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ในโครงการ “ผูตรวจการแผนดินรวมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดสุรินทร”
เพื่อเผยแพรใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการชวยเหลือประชาชน เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลเปนสุข อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร โดยมีประชาชนเขารวมงาน จํานวน ๕๐๐ คน
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๕๗

๒.๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ในโครงการ “เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผูตรวจการแผนดิน และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัด
นครศรีธรรมราช” เพื่อเผยแพรใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่และภารกิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการชวยเหลือประชาชน เมื่อวันศุกร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคม
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชาชนเขารวมงาน จํานวน ๗๐๐ คน
๒.๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินใน
การสัมมนาโครงการ “ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชนในสวนภูมิภาคและทองถิ่น” เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจของประชาชนเกีย่ วกับบทบาท อํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หองเชียงใหม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม โดยมี
ผูแทนจากสวนราชการ ผูนําทองถิ่น นักวิชาการ ผูแทนจากองคกรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน
จํานวน ๕๐๐ คน
๒.๔ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในงานนิทรรศการและมอบโลรางวัลแกผูที่ไดรับ
รางวัลตามโครงการประกวดภาพวาด “ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง” เมื่อวันอังคาร ที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองอเนกประสงค ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
๒.๕ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ในการสัมมนา โครงการเวทีสาธารณะ กสม. พบประชาชนในภูมิภาค (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการคุมครองและ
สงเสริม สิทธิมนุษยชน ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตามรัฐธรรมนูญ แกนนํา
เครือขายในภูมิภาค ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และนักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน ๑,๐๐๐ คน
๒.๖ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินใน
การสัมมนาโครงการ “ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชนในสวนภูมิภาคและทองถิ่น” เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรูค วามเขาใจของประชาชนเกีย่ วกับบทบาท อํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
ระหวางวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองนภาลัย คอนเวนชั่น โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยมีผูแทนจากสวนราชการ ผูนําทองถิ่น นักวิชาการ ผูแทนจากองคกรเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชน จํานวน ๕๐๐ คน
๒.๗ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ ๔ เมื่อวันศุกร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ หองนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูบริหารระดับสูง
จากหนวยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จํานวน ๗๐ คน
๒.๘ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมจัดนิทรรศการกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เนือ่ งในโอกาสวันสถาปนาสํานักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ
๑๔ ป เมื่อวันจันทร ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๕๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๙ คณะนักศึกษาโครงการตามหาประชาธิปไตย ยอนรอยประวัตศิ าสตรชาติไทยที่
บางกอก ป ๓ ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน
๔๐ คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี
ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๐ คณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จํานวน ๔๕ คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันศุกร ที่ ๔ เมษายน
๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๑ คณะนิสิต โครงการตามรอยประชาธิปไตย ชุมนุมรัฐศาสตร สโมสรนิสิต
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จํานวน ๑๕๐ คน เขาเยี่ยมชม
และทัศนศึกษาศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี
ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๒ คณาจารยและพระนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จํานวน ๓๐ รูป/คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันศุกร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๓ อาจารย พระนักศึกษา นักศึกษาบุคคลทั่วไป และเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
ของสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย
การศึกษาโคราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๓๗ รูป/คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันศุกร ที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๔ อาจารยและนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยตาป จํานวน ๑๒ คน
เขาทัศนศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันจันทร ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณา
คดีชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๕ คณาจารยและคณะนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๖๙ เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๖ อาจารยและนักศึกษา สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน
๑๒ คนเขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่ง
พิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๗ อาจารยและคณะนักศึกษา คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน ๓๗ คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่ง
พิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๘ นักเรียนของศูนยวิชาการ RAC สาขาปนเกลา จํานวน ๕๐ คน เขาศึกษา
ดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑๙ คณะอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน ๘๐ คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๕๙

๒.๒๐ อาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีจํานวน ๕๔ คน เขาศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ หองออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๒๑ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
และสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายรัฐธรรมนูญสรางเครือขายดานการพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
และสงเสริมการศึกษาแกนกั เรียนทีไ่ ดรบั ผลกระทบสืบเนือ่ งจากสถานการณความไมสงบในพืน้ ที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) เมือ่ วันศุกร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา

๓. การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ

ดําเนินการจัดพิมพเอกสาร หนังสือ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้
๓.๑ จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ ฉบับที่
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๓.๒ จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ ฉบับที่
เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๖
๓.๓ จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ ฉบับที่
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖
๓.๔ จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ ฉบับที่
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖
๓.๕ จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ ฉบับที่
เดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๖
๓.๖ จัดพิมพจดหมายขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ ฉบับที่
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๖

๖๐
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๑ เลมที่ ๘๗
๒ เลมที่ ๘๘
๓ เลมที่ ๘๙
๔ เลมที่ ๙๐
๕ เลมที่ ๙๑
๖ เลมที่ ๙๒

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสงเสริมเครือขายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนากระบวนการสรางความสัมพันธที่ดี สงเสริมและเสริมสรางการอาสาพิทักษ
รัฐธรรมนูญและพันธมิตรจากองคกรทั้งในและตางประเทศ รวมถึงเครือขายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
มีการจัดการฐานขอมูลสมาชิกอยางเปนระบบ เพื่อใหมีเครือขายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
อยางกวางขวาง โดยเนนการสงเสริมกิจการอาสาพิทักษรัฐธรรมนูญ การเสริมสรางพันธมิตรจากองคกร
ตาง ๆ การพัฒนาเครือขายและสรางความสัมพันธระหวางเครือขาย การพัฒนาเครือขายโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรดานเครือขาย

๑. พัฒนาบุคลากรด้านเครือขาย

จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน ที่ ๑ ประจํา
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการตอบรับจากผูทรงคุณวุฒิหลายภาคสวนในสังคมเปนอยางดี เพราะมี
จุดเดนในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงสรางสรรค และเนื้อหาวิชาการฝกอบรมที่มีองคความรูจาก
หลากหลายสาขาอยางครอบคลุม ทั้งดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และดานอื่น ๆ
โดยไดรบั เกียรติจากวิทยากรทัง้ จากภาควิชาการ ราชการ องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนทีไ่ มแสวงหา
ผลกําไร และอื่น ๆ ที่ไดรับการยอมรับจากสังคมในระดับประเทศและสากล ตลอดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการทําใหเกิดการพัฒนา และตอยอดกระบวนการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม สังเคราะห
ออกมาเปนผลงานวิชาการที่ทรงคุณคา มีขอวิพากษและเสนอแนะตอสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ดานอื่น ๆ ที่เปนคุณประโยชนในการพัฒนาทุกสวนในสังคมตอไป
มีผูเขาอบรมจํานวนทั้งสิ้น ๕๑ คน โดยมีระยะเวลาในการอบรม จํานวน ๙ เดือน
(๑๐ มกราคม - กันยายน ๒๕๕๖) แบงออกเปน
๑. การบรรยาย / การอภิปราย โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ภาคปฏิบัติ
๒.๑ การเขียนบทความทางวิชาการ คนละ ๓ บทความ โดยแบงเปน ๓
หัวขอ คือ บทความทางวิชาการเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม บทความทางวิชาการเกีย่ วกับประชาธิปไตย และ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
๒.๒ การศึกษาดูงานในประเทศ โดยแบงเปนการศึกษาดูงานในสวนกลาง ไดแก
สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ และสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และศึกษาดูงานในตางจังหวัด ณ จังหวัดนครนายก
๒.๓ การศึกษาดูงานตางประเทศ โดยแบงเปนการศึกษาดูงานในภูมภิ าคอาเซียน
ไดแก ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย และศึกษาดูงานในทวีปยุโรป ณ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๖๑

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
เพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เป น หลั ก นิ ติ รั ฐ และนิ ติ ธ รรมในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปตามระบบ
สากลใหสังคมยอมรับและพึงพอใจในบรรทัดฐานคําวินิจฉัย สงเสริมเผยแพรและสรางความเขาใจ
คําวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนากระบวนการการวินิจฉัยคดีและผลงานวิชาการ
การสงเสริมเผยแพรและสรางความเขาใจคําวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการ การเสริมสรางชองทางการ
สื่อสารสองทาง การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปตามระบบสากล การพัฒนากระบวนการวิจัย ตลอด
จนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานวิชาการรัฐธรรมนูญ

๑. สงเสริมเผยแพรและสร้างความเข้าใจคำาวินิจฉัยและผลงานวิชาการ

๑.๑ จัดจางผูทรงคุณวุฒิทางดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
เปนที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย จํานวน ๘ เรื่อง ไดแก
(๑) เรื่อง “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย” โดย ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สัญญาจาง ฯ
เลขที่ ๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖)
(๒) เรือ่ ง “การยุบพรรคการเมืองโดยองคกรวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สัญญาจาง ฯ เลขที่
๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖)
(๓) เรื่อง “สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใตกรอบทิศทาง
การแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” โดย ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน
บรมานันท คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สัญญาจาง ฯ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๖)
(๔) เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่ขององคกรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” โดย ดร. สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต (สัญญาจาง ฯ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖)
(๕) เรือ่ ง “หลักความไดสดั สวนในการตรวจสอบเขตอํานาจรัฐตามมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” โดย ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (สัญญาจาง ฯ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖)
(๖) เรื่อง “รูปแบบและลักษณะการใหเหตุผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ”
โดย ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สัญญาจาง ฯ เลขที่
๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
(๗) เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานดาน
สิง่ แวดลอม” โดย ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สัญญาจาง ฯ เลขที่
๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)
๖๒
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(๘) เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญในการ
ใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ในการกําหนดงบประมาณรายจายและการออกพระราช
กําหนดเกี่ยวกับการเงิน” โดย รองศาสตราจารย ดร. วีระ โลจายะ คณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (สัญญาจาง ฯ เลขที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖)
๑.๒ จัดพิมพเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวของ ไดแก
(๑) หนังสือ “กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม
ของโลก” โดย ดร. วุฒิชัย จิตตานุ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
(๒) หนังสือ “รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ ๑๑ : ศาลรัฐธรรมนูญภายใต
หลักนิตธิ รรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข” จํานวน ๑,๒๐๐ เลม
(๓) หนังสือ “ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ ๑๑”
จํานวน ๕,๐๐๐ เลม
(๔) หนังสือรวมบทความกฎหมายมหาชน จากเว็บไซต www.Pub-law.net
เลมที่ ๑๑ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
(๕) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ เลมที่ ๔๓ เดือนมกราคม –
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
(๖) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ เลมที่ ๔๔ เดือนพฤษภาคม –
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
(๗) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๕ เลมที่ ๔๕ เดือนกันยายน –
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
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๖๓

ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า
และทันสมัย

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหระบบจัดการฐานขอมูลและการจัดความรูก จิ การ
ศาลรัฐธรรมนูญมีความนาเชื่อถือสูง ขอมูลมีความถูกตองรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ใหความสําคัญการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการบริการขอมูลศาลรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบการจัดทําแผนและขับเคลื่อนแผนแมบท

๑. งานให้บริการเครือขายอินเตอรเน็ต

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดดําเนินการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และเพือ่ ประกอบการพิจารณาคดีและสืบคนขอมูลดานกฎหมาย และการ
เชื่อมโยงประสานกับองคกรภายนอกโดยนํามาใช ณ ที่ทําการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
อาคารบานเจาพระยารัตนาธิเบศร ถนนจักรเพชร ในความเร็วการรับ-สงขอมูล ๒๐ MBps และ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ในความเร็วการรับ-สงขอมูล ๘๐ MBps
ซึง่ เครือขายอินเทอรเน็ตมีความจําเปนตอการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองรับการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและบุคลากรภายในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการสืบคนขอกฎหมายประกอบการพิจารณาคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
เจาหนาที่ และเพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ-สง เอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางองคกรในประเทศ
และตางประเทศ ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลคําวินิจฉัย
และขาวสารตางๆ ขององคกร

๒. ปรับปรุงเว็บไซตสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดดําเนินการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอ มูล ขาวสาร คําวินจิ ฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเปนชองทางใหประชาชน
ไดตดิ ตามผลการพิจารณาคดี รวมทัง้ คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนีส้ าํ นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีการเพิ่มชองทางใหกับประชาชนในการติดตอสื่อสารกับศาลรัฐธรรมนูญ ผานชองทาง Social
Network ซึ่งไดดําเนินการจัดทํา Facebook ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนํามาพัฒนางานดานการเผยแพร
ผลการพิจารณาคดี คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขอมูลดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ กิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ ถาม-ตอบ ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ หรือติดตามความเคลือ่ นไหวของศาลรัฐธรรมนูญ
ไดทาง Facebook ของศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก www.facebook.com/constitutionalcourt.thai
๖๔
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๒. ผลปฏิบัติราชการด้านคดี

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี วิ สั ย ทั ศ น ว  า “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป น หลั ก ของนิ ติ รั ฐ และนิ ติ ธ รรมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และมีแผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ใชเปนกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีผลปฏิบัติราชการดานคดีประจําป ๒๕๕๖ สรุปไดดังนี้
๒.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดีตามหลักนิติธรรม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัตใิ หการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องศาลตองเปนไปตามหลักนิตธิ รรม ซึง่ ในรอบปทผี่ า นมาศาลรัฐธรรมนูญไดพจิ ารณาวินจิ ฉัย
คดีทั้งหลายโดยยึดหลักนิติธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนเครื่องมือใน
การปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ภายใตกรอบ
ของระบบงานพิจารณาวินจิ ฉัยคดี ซึง่ เปนไปตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการบริหารจัดการงานคดี
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไดบริหารจัดการงานคดีใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญไดพจิ ารณาเรือ่ งคางพิจารณาจากป ๒๕๕๕ เสร็จสิน้ ทัง้ หมด พรอมทัง้ ไดดาํ เนินการพิจารณาคดี
ที่เขามาสูศาลในป ๒๕๕๖ ดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว โดยผลการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาหลักนิติธรรมใหมั่นคงในสังคมไทย ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหลายประการ คือ
๒.๑.๑ บทบาทด้านการพิทักษรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ได เริ่ ม บั ญ ญั ติ รั บ รองและคุ  ม ครอง
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของชนชาวไทยไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ เปนครั้งแรก และยังคงรับรอง
สิทธิอันสําคัญนี้ไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ โดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และมาตรา
๖๙ โดยมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว  า “บุ ค คลจะใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่
ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ มิได ”
และวรรคสอง วา “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ
ดังกลาว”
การใช สิ ท ธิ ต  อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของผู  ที่ ท ราบการกระทํ า ดั ง กล า วข า งต น นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ วางหลักการวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง
เปนบทบัญญัตทิ ใี่ หสทิ ธิแกผทู ราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูก ระทําการตามมาตรา ๖๘
วรรคหนึง่ ทีจ่ ะใชสทิ ธิใหมกี ารตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดโดยมีสทิ ธิสองประการคือ หนึง่ เสนอเรือ่ งให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทําดังกลาว โดยอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแต
มีหนาทีต่ รวจสอบขอเท็จจริงเบือ้ งตนและยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานัน้ หาไดตดั สิทธิของผูร อ งทีจ่ ะ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม
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๖๗

ในป ๒๕๕๖ ไดมคี าํ รองทีส่ าํ คัญมาสูศ าลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๔ เรือ่ ง โดยมีมลู
แหงคดีสบื เนือ่ งมาจากรัฐสภาตองการแกไขเพิม่ เติมทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาใหมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงทาง
เดียวและมีปญ
 หาตามมาวา กระบวนการพิจารณาและการแกไขเพิม่ เติมเนือ้ หาดังกลาวตามรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๕ – ๑๘/๒๕๕๖ โดยยืนยันถึงสิทธิในการยื่น
คํารองของประชาชนตามแนวคําวินิจฉัยที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ และไดวางหลักเกี่ยวกับการใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญและคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดย
ประชาชนไวในกรณีที่รัฐสภาไดเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางมาตรา ดังนี้
(๑) สิทธิในการยื่นคำาร้องของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได วิ นิ จ ฉั ย ให ก ารรั บ รองและคุ  ม ครองสิ ท ธิ ใ นการยื่ น
คํารองของประชาชนเพื่อตรวจสอบการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยพิจารณาแลวเห็นวา
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห สิ ท ธิ แ ก ผู  ท ราบการกระทํ า อั น เป น
การฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได
โดยใหมีสิทธิสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และประการที่สอง สามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดเพราะอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่
ผูร อ งใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ เปนอํานาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด
เพียงแตมหี นาทีต่ รวจสอบขอเท็จจริงเบือ้ งตน และยืน่ คํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานัน้ หาไดตดั สิทธิ
ของผูร อ งทีจ่ ะยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม แมผรู อ งไดเสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุดตรวจสอบแลว
ก็ไมตดั สิทธิผรู อ งทีจ่ ะใชสทิ ธิในประการทีส่ องยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได การแปลความดังกลาวนีจ้ ะ
สอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนไปเพื่อรับรองสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๖๙ ทีว่ า “บุคคลยอมมีสทิ ธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆ ทีเ่ ปน
ไปเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี”้
การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํ สัง่ ใหเลิกการกระทําไดนนั้ การกระทําดังกลาวจะตองกําลังดําเนินอยูแ ละยังไม
บังเกิดผล จึงจะสามารถวินจิ ฉัยสัง่ ใหเลิกการกระทํานัน้ ได หาไมแลวคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา
๖๘ วรรคสอง ก็จะพนวิสยั ไมสามารถใชบงั คับได ทัง้ สิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการ
สําคัญมุง หมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสว นรวมในการปกปองพิทกั ษรกั ษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการเขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใหถูกลมลาง โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนา
เพือ่ จะไดมโี อกาสตรวจสอบและวินจิ ฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําทีจ่ ะเปนอันตรายตอระบอบการปกครอง
และการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึน้ ได เพราะหากปลอยใหเกิดการกระทําทีเ่ ปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญ
และระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลวยอมสุดวิสัยที่จะแกใหกลับคืนดีได ดังนั้น ประชาชน
ผูทราบเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้
เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตานการกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
๖๘
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(๒) กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
(๒.๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ใชใน
การประชุมพิจารณารวมกันของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับที่มีการยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในฐานะสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ในการพิจารณาของที่ประชุม
รัฐสภา มิไดนาํ เอารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาฉบับทีเ่ สนอตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มาใชในการพิจารณา แตไดนํารางที่มีการ
จัดทําขึน้ ใหม ซึง่ มีหลักการแตกตางจากรางเดิมทีเ่ สนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภารวม
ลงชื่อเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมแตอยางใด มีผลเทากับวาการดําเนินการในการ
เสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง
(๒.๒) การกําหนดวันแปรญัตติรา งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา การแปรญัตติเปนสิทธิของสมาชิก
รัฐสภาทีจ่ ะเสนอความคิดเห็น การแปรญัตติจงึ ตองมีเวลาพอสมควรเพือ่ ใหสมาชิกผูป ระสงคจะขอแปรญัตติได
ทราบระยะเวลาทีแ่ นนอนในการยืน่ ขอแปรญัตติ อันเปนสิทธิในการทําหนาทีข่ องสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ การนับระยะเวลาในการแปรญัตติ ยอมไมอาจนับเวลายอนหลังได แตตองนับตั้งแตวันที่
ทีป่ ระชุมมีมติเปนตนไป การเริม่ นับระยะเวลายอนหลังไปจนทําใหเหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน
เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมและไมเปนกลาง จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ดวย
การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
(๒.๓) วิธกี ารในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา มีสมาชิกรัฐสภาบางคนใชบตั ร
อิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอ นื่ ในเครื่องออกเสียงลงคะแนนระหวางที่มีการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ ขัดแยงกับหลักการและวิธกี ารทีถ่ กู ตองในเรือ่ งนี้
เห็นไดวา การกระทําเชนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลง
คะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกสหลายใบ การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการละเมิดหลักการพืน้ ฐาน
ของการเปนสมาชิกรัฐสภาซึง่ ถือไดวา เปนผูแ ทนปวงชนชาวไทย ซึง่ จะตองปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมอยูใ นความผูกมัด
แหงอาณัตมิ อบหมายหรือการครอบงําใด ๆ และตองปฏิบตั ดิ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชนสว นรวม
ของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญ
แลว ยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ขัดตอหลักความซือ่ สัตยสจุ ริตทีส่ มาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตน
ไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๓ และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๖
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วรรคสาม ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลทําใหการออกเสียง
ลงคะแนนของรัฐสภาในการประชุมนั้น ๆ เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริตไมเปนไปตามเจตนารมณ
ที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงมิอาจถือวาเปนมติที่ชอบ
ของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
(๓) การแก้ไขเพิม่ เติมเนือ้ หาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย ๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ใหมี
ดุลยภาพระหวางกัน โดยไดกาํ หนดบทบาทของวุฒสิ ภาใหเปนองคกรตรวจทานกลัน่ กรองการทํางานของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและถวงดุลอํานาจกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภา
ในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรได ในกรณีทถี่ กู กลาวหาวามีพฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวาจงใจใชอาํ นาจหนาทีข่ ดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๐ เมื่อพิจารณา
จากอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิก
วุฒิสภาเปนอิสระจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเกี่ยวของกัน
ดังกลาวเพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไม
อาจหวังไดวา จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา อันเปนการขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกัน
และกัน อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้ เปนการแก
กลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลวในอดีต เปนจุดบกพรองที่ลอแหลม เสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธาและ
สามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย เปนความพยายามนําประเทศชาติใหถอยหลังเขาคลอง ทําให
วุฒสิ ภากลับไปเปนสภาญาติ พีน่ อ ง สภาของครอบครัว และสภาผัวเมีย สูญเสียสถานะและศักยภาพแหง
การเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน ทําลาย
สาระสําคัญของการมีสองสภา นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจรัฐ ตัดการมีสวนรวมของปวงประชาหลาก
สาขาหลายอาชีพ เปนการเปดชองให ผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
โดยวิธกี ารทีม่ ไิ ดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ การแกไขทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาใหมาจาก
การเลือกตัง้ เพียงทางเดียว อันมีทมี่ าเหมือนกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จึงยอมเปนเสมือนสภาเดียวกัน
ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระซึง่ กันและกันของทั้งสองสภา เปนการทําลายลักษณะและสาระสําคัญ
ของระบบสองสภาใหสญู สิน้ ไป อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและเปดทางใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการครัง้ นีไ้ ดอาํ นาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ และมาตรา
๑๑/๑ ยังขัดตอรัฐธรรมนูญ ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ที่จะตองสงรางกฎหมาย
ดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเสียกอน ซึง่ ขัดกับหลักการดุลและ
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คานอํานาจอันเปนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหฝา ยการเมืองสามารถออกกฎหมายได
ตามอําเภอใจ โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ
ดวยเหตุผลดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา การดําเนินการพิจารณาและลงมติ
แกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของผูถ กู รองทัง้ หมดในคดีนี้ เปนการกระทําทีไ่ มชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒
มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๙๑ (๑) (๒) และ (๔) และ
มาตรา ๓ วรรคสอง และมีเนื้อความที่เปนสาระสําคัญขัดแยงตอหลักการพื้นฐานและเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไดวางหลักการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา
และการแกไขเพิม่ เติมเนือ้ หาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วา การดําเนินการในการเสนอราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิเ่ ติม ตองไมขดั ตอหลักนิตธิ รรม ไมขดั ตอหลักความซือ่ สัตยสจุ ริต ไมขดั กับหลักการดุลและ
คานอํานาจซึง่ กันและกัน และไมขดั ตอบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนการกระทําเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารทีม่ ไิ ดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
บทบาทในการพิทักษรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศและรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนในการพิทกั ษรกั ษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ดังกลาว
๒.๑.๒ บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญยังมีบทบาทสําคัญอีกประการหนึง่ ตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยคือ การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งในปนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยให
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไปลวงละเมิดหรือกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิของประชาชนหลายเรื่อง
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ
(๑) การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา
สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยวา
พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนทีส่ นั นิษฐานใหกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญา
รวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ ขัดตอหลักนิตธิ รรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง นัน้ ในคดีอาญาตองสันนิษฐานวาผูต อ งหาหรือจําเลยไมมี
ความผิด ซึง่ เปนบทบัญญัตทิ มี่ งุ คุม ครองสิทธิของผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนขอสันนิษฐานอันมีทมี่ า
จากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนอันถือเปนหลักการพืน้ ฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากล และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่ ง ของหลักนิติธรรมหลักนิติธรรม
(The Rule of Law ) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยะประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convention on Civil and Political Rights)
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ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย ซึ่งเปนคําวินิจฉัยเรื่องแรกที่วางหลักไว
ต อ มาในป ๒๕๕๖ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได ว างบรรทั ด ฐานเรื่ อ งนี้ ใ น
คําวินจิ ฉัยที่ ๕/๒๕๕๖ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ที่ ๑๑/๒๕๕๖ และที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ วา บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวา
มีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ ขัดตอหลักนิตธิ รรมและ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมาย
ที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลยโดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนา
อยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการ
สันนิษฐานใหจาํ เลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนือ่ งจากการสันนิษฐานวา ถาผูก ระทําความผิด
เปนนิตบิ คุ คล ก็ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การหรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้
ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจใน
การกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ วามีสว นรวมเกีย่ วของกับ
การกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลอยางไร เปนการผลักภาระการพิสจู นความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการ และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติดังกลาว
จึงมิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนให
เห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วา
โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด
นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปน
ผูต อ งหาและจําเลย ทําใหบคุ คลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไม
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูต อ งหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกีย่ วกับความผิดนัน้ จึงขัดตอ
หลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
ตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได คุ  ม ครอง
สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญา มิ ใ ห มี ก ารนํ า บุ ค คลเข า สู  ก ระบวนการดํ า เนิ น คดี อ าญา
และใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลยซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ โดยไมมี
พยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ
ความผิดตามที่ถูกกลาวหาซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับ และเปนการคุมครองสิทธิ
ของบุคคลจากการใชอํานาจรัฐเพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําผิดทางอาญา
(๒) การคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจำาเลยเพือ่ การเข้าถึงและคุม้ ครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๔/๒๕๕๖ วินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตคิ วาม
รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ บรรดาพยานหลักฐานและเอกสาร
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ทีไ่ ดมาตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีจ่ าํ กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และกระทบ
กระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)
(๓) (๔) (๗) ทัง้ ไมสอดคลองกับหลักนิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗) ไดรบั รองและคุม ครองสิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรมไว ไมวา จะเปนสิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาโดยเปดเผย การไดรบั ทราบขอเท็จจริงและ
ตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การมีสทิ ธิทจี่ ะใหคดี
ของตนไดรบั การพิจารณาคดีทถี่ กู ตอง รวดเร็ว และเปนธรรม การไดรบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม การมีโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ และการไดรับความชวยเหลือใน
ทางคดีจากทนายความ อีกทัง้ ยังไมสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ขอ ๑๔.๓ อันเกี่ยวกับสิทธิ
ทีจ่ ะไดรบั การพิจารณาตอหนา สิทธิทจี่ ะตอสูค ดีดว ยตนเองหรือโดยผานผูช ว ยเหลือทางกฎหมาย สิทธิทจี่ ะ
ซักถามพยานซึง่ เปนปรปกษตอ ตน และสิทธิขอใหเรียกพยานฝายตนมาซักถามภายใตเงือ่ นไขเดียวกับพยาน
ซึ่งเปนปรปกษตอตน
โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ ใหถอื วาเปนพยานหลักฐานและเอกสารทีร่ บั ฟงไดตามกฎหมาย นัน้ เปนบทบัญญัตทิ มี่ ไิ ด
กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน แตเปนบทบัญญัติที่บังคับ
ใหจาํ เลยตองถูกผูกมัดตามพยานหลักฐานและเอกสารทีไ่ ดมาจากการสืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศ
ที่จําเลยไมมีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือตอสูคดีไดอยางเพียงพอแมวาการรับฟงพยาน
หลักฐานของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ และมาตรา
๒๒๗/๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หศาลใชดลุ พินจิ วินจิ ฉัยชัง่ นํา้ หนักพยานหลักฐานทีจ่ าํ เลยไมมโี อกาสถามคาน ดวยความ
ระมัดระวัง และไมควรเชือ่ พยานหลักฐานดังกลาวโดยลําพังเพือ่ ลงโทษจําเลยก็ตาม แตหลักเกณฑดงั กลาว
ก็มไิ ดเปนขอหามเด็ดขาด โดยยังเปดโอกาสใหศาลนําพยานหลักฐานเชนนีไ้ ปใชประกอบกับพยานหลักฐาน
อื่นได จึงไมเปนธรรมแกจําเลย เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา
๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗) ทัง้ ไมสอดคลองกับหลักนิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดคุมครองสิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรมในคดีอาญา มิใหจาํ เลยตองถูกผูกมัดตามพยานหลักฐานและเอกสารทีไ่ ดมาจากการ
สืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือตอสูคดี
ไดอยางเพียงพอ แมวาการรับฟงพยานหลักฐานของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็ตาม และเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลจากการใชอํานาจรัฐเพื่อเปนหลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพของผูกระทําผิดทางอาญา
(๓) การคุ้มครองสิทธิได้รับคาทดแทนในทรัพยสิน
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ เฉพาะในสวนที่บัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาค
ไมตองจายคาทดแทนในการใชที่ดินและในการรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้นหรือตัดฟน ตน กิ่ง หรือราก
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ของตนไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอนํ้าที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมถงึ แปดสิบเซนติเมตรไปใต เหนือ ตาม หรือขามพืน้ ดินทีม่ ใิ ชทตี่ งั้ โรงเรือนสําหรับอยูอ าศัย
เพื่อประโยชนในการผลิต การสง การจําหนายนํ้าประปา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ประกอบ
มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ เปนอันใชบงั คับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา การประปาสวนภูมิภาคเปนบริการ
สาธารณะทีร่ ฐั จําเปนตองจัดทําหรือใหมขี นึ้ อยางตอเนือ่ งเพือ่ ประโยชนแกประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ในดานสาธารณูปโภคและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน อันเปนสาธารณประโยชน และยังมีความสําคัญ
ตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดวย การเขาไปดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การสง และ
การจําหนายนํ้าประปา รัฐมีความจําเปนตองใหอํานาจแกการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอนํ้าและ
ติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามพืน้ ทีด่ นิ ของบุคคลทีม่ ใิ ชทตี่ งั้ ของโรงเรือนหรือทีอ่ ยูอ าศัยได
เพื่อประโยชนแกการดังกลาว โดยผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินไมไดสูญเสียสิทธิในทรัพยสิน
ของตน เพียงแตถูกจํากัดสิทธิในการใชสอยทรัพยสินบางประการเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกฎหมายเทานั้น อยางไรก็ตาม แมวาการเขาใชบริเวณที่ดินเพื่อเดินทอนํ้าและติดตั้งอุปกรณของ
การประปาสวนภูมภิ าค จะเปนการกระทําเพือ่ ประโยชนสาธารณะก็ตาม แตเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ นิ
ยอมตองไดรับความคุมครองภายใตขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย การที่บทบัญญัติมาตรา ๓๐
วรรคสอง และวรรคสาม ไมมกี ารระบุในเรือ่ งคาทดแทนไวโดยชัดแจงในกรณีของการวางทอนํา้ ทีไ่ มเปนไป
ตามวรรคสอง ในกรณีทอ นํา้ ทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางไมถงึ แปดสิบเซนติเมตร การบัญญัตไิ วเชนนีจ้ งึ ทําให
เกิดการตีความและยึดถือเปนหลักกฎหมายวา ถาทอนํ้าที่การประปาสวนภูมิภาคนํามาเดินในที่ดินนั้น
มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรแลวการประปาสวนภูมิภาคก็ไมตองจายคาทดแทนให
แกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐
เฉพาะในสวนที่มิไดกําหนดใหการประปาสวนภูมิภาคมีการชดใชคาทดแทนในการใชที่ดินใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอนํ้าที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไว
จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดหรือลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดคุมครองสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคล ซึ่งเปนไปตามหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่รัฐจะ
ตองคุม ครองและรับรองสิทธิในทรัพยสนิ ของประชาชนเปนสําคัญ และหากมีกรณีใดทีเ่ ปนขอยกเวนใหรฐั
กาวลวงเขาไปลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของประชาชน รัฐจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาทดแทนเยียวยา
ที่เปนธรรมตามควรแกกรณี
๒.๑.๓ บทบาทการควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกระบวนการตราร า ง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำาปี
ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๖ วา รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในสวนงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม
และของสํานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ช. ไมขัดหรือ
แยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา
โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา หนวยงานทัง้ สามมีโอกาสไดชแี้ จงแสดง
๗๔
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เหตุผลการของบประมาณตอคณะอนุกรรมาธิการซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ แลว และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ก็ไดรับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ อีกทั้งไดรับทราบถึงเหตุผลและ
ความจําเปนดังกลาวประกอบการพิจารณาแลว กรณีจงึ ยังไมถงึ ขนาดเปนการใชอาํ นาจหนาทีโ่ ดยปราศจาก
หลักเกณฑและเหตุผล อันจะทําใหกระบวนการตรารางพระราชบัญญัตฉิ บับนีข้ ดั หรือแยงตอหลักนิตธิ รรม
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงเห็นวา ไมขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา
ตามคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดวางแนวปฏิบตั ใิ นกระบวนการพิจารณา
รางกฎหมายของรัฐสภาไววา ควรใหหนวยงานธุรการของศาลและองคกรตามรัฐธรรมนูญมีโอกาสแสดงเหตุผล
และความจําเปนตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง เพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ซึง่ การใหหนวยงานดังกลาวไดชแี้ จงดวยวาจาถึงเหตุผลความจําเปนในการเสนอขอเพิม่ งบประมาณ รวมถึง
การไดปรึกษาหารือรวมกันจะทําใหเกิดความเขาใจและไดรับทราบเหตุผลความจําเปนในการปรับลดหรือ
เพิ่มงบประมาณ อันจะทําใหเกิดความเปนธรรมแกองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๑.๔ บทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๖ เรือ่ ง ประธานวุฒิสภา
สงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ
รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกแตรอการลงโทษไวนั้น
สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๓) และ (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕)
หรือไม
โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง ไมสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) และวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรอง
ไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕)
ในคดี นี้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได วิ นิ จ ฉั ย ถึ ง คํ า ว า “ต อ งคํ า พิ พ ากษาให จํ า คุ ก ”
ตามมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) นั้นหมายความวาตองคําพิพากษาใหจําคุก
โดยตองมีการจําคุกจริงเทานั้น เมื่อผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหจําคุกเปนเวลา ๒ ป โดยโทษจําคุกศาลใหรอการลงโทษไว ๒ ป จึงถือไมไดวา
ผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๔ (๕)
ตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๑๓/๒๕๕๖ นี้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ไดตรวจสอบลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงและสิน้ สุดความเปนรัฐมนตรีใหเปนไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
กําหนดไว ซึ่งนับวาเปนบทบาทและแนวทางในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อใช
อํานาจในการบริหารประเทศใหอยูในกรอบของความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
๒.๑.๕ บทบาทเกีย่ วกับการดำาเนินงานของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
พรรคการเมื อ งเป น สถาบั น หลั ก ทางการเมื อ ง ประกอบด ว ยกลุ  ม บุ ค คล
ที่มีอุดมการณทางการเมืองทีส่ อดคลองกันมารวมตัวกันเพือ่ ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจดุ มุง หมาย
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๗๕

สําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เพือ่ เขาไปมีสว นรวม
ในการใชอาํ นาจบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ และทําหนาทีเ่ ชือ่ มโยงระหวางรัฐกับประชาชน และมีบทบาทในการ
พัฒนาการเมืองและสรางนักการเมืองทีด่ มี คี ณ
ุ คาใหกบั ประเทศ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง การดําเนิน
กิจการของพรรคการเมือง และการเงินและการอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการเลิก
และการยุบพรรคการเมืองไว โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งยุบพรรคการเมือง ซึง่ ไมดาํ เนินงานใหเปน
ไปตามทีก่ ฎหมายดังกลาวกําหนดไวได โดยมีคาํ รองของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีข่ อใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคาํ สัง่ ยุบพรรคการเมือง รวม ๔ เรือ่ ง ดังนี้
(๑) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๓/๒๕๕๖ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรค
ชีวติ ทีด่ กี วา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจัด
ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึน้ ใหมอกี ไมได ภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ใหยบุ พรรคผูถ กู รอง
ตามมาตรา ๙๗
(๒) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๗-๙/๒๕๕๖ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรค
พลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และใหผูซึ่งเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
พรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือ
เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไม
ไดภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ใหยบุ พรรคผูถ กู รองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ หัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกลาวขางตน มีกาํ หนด
เวลาหาปนบั แตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ใหยบุ พรรคผูถ กู รอง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๖ ยกคํารอง
ของสมาชิกพรรคเพือ่ ไทยทีข่ อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยวา มติของพรรคเพือ่ ไทย ทีอ่ นุญาตให
นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เพือ่
สมัครรับเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เนือ่ งจากไมเคยไดรบั หนังสือลาออกของนายสถิรพร
นาคสุข แตอยางใด อีกทัง้ ผูร อ งก็ไมสามารถนํามติของผูถ กู รองมาแสดงตามทีก่ ลาวอางได ดังนัน้ จึงฟง
ไมไดวา พรรคผูถ กู รองมีมติอนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร แบบบัญชีรายชือ่ เพือ่ สมัครรับเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร กรณีจงึ
ไมมมี ลู อันจะเปนการกระทําทีข่ ดั ตอสถานะและการปฏิบตั หิ นาทีข่ องสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
๗๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

หรือขัดหรือแยงกับหลักการพืน้ ฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม แตอยางใด
ตามคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดพจิ ารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับ
การดําเนินงานของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งในสวนที่พรรคการเมืองกระทําการฝาฝนกฎหมาย การกระทําดังกลาวยอมเปนเหตุให
ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและลงโทษผูด าํ รงตําแหนงกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง จึ ง นั บ
เป น บทบาทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการเป น ผู  ชี้ ข าดว า พรรคการเมืองมีการกระทําอันเปนเหตุใหตอ ง
ยุบไปหรือคําสัง่ ของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีม่ ตี อ พรรคการเมืองนัน้ ชอบดวยกฎหมายหรือไม และในสวน
ทีพ่ รรคการเมืองกระทําการขัดหรือแยงกับหลักพืน้ ฐานแหงการปกครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือไม นัน้ เปนสวนหนึง่ ในการตรวจสอบพรรคการเมืองใหดํารงอยูอยาง
มีคุณภาพและความรับผิดชอบอันมีผลตอเนื่องไปถึงการทําหนาที่เปนสถาบันหลักในการพัฒนาการเมือง
หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอไป
๒.๒ จำานวนคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๒.๑ คดีที่ค้างพิจารณายกมาจากปี ๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตราตาง ๆ
เรื่องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒.๒.๒ คดีที่เข้าสูกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ระหวางปี ๒๕๕๖
(๑) เรื่องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตราตาง ๆ
(๒) เรื่องที่ประชาชนยื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒.๒.๓ คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จ ในปี ๒๕๕๖
(๑) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
- เปนคดีที่คางพิจารณาจากป ๒๕๕๕
- เปนคดีที่คางพิจารณาจากป ๒๕๕๖
(๒) คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
- เปนคดีที่คางพิจารณาจากป ๒๕๕๕
- เปนคดีที่คางพิจารณาจากป ๒๕๕๖
(๓) คดีคางยกไปป ๒๕๕๗
๒.๒.๔ เรื่องร้องเรียนที่ยื่นเข้ามาในปี ๒๕๕๖

จำานวน ๑๔ เรื่อง
จํานวน ๑๒ เรื่อง
จํานวน ๒ เรือ่ ง
จำานวน
จํานวน
จํานวน
จำานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จำานวน

๑๐๗
๘๔
๒๓
๘๔
๒๑
๑๑
๑๐
๖๓
๓
๖๐
๓๗
๒๙

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๗๗

๒.๒.๕ ตารางจำาแนกประเภทเรือ่ งพิจารณาตามองคกรหรือบุคคลทีส่ ง เรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ปี ๒๕๕๖
เรื่องเสร็จเปนคําวินิจฉัย

เรื่องคาง
พิจารณา
ยกไป
ป ๒๕๕๗

รวม

รอยละ

คางพิจารณา
จากป
๒๕๕๕

เรื่องเขามา
ป ๒๕๕๖

๑. ประธานรัฐสภา

-

๑

๒

๑

๔

๒.๖๗

๒. ประธานวุฒิสภา

๑

-

-

-

๑

๐.๖๗

๓. ประธานสภาผูแทน
ราษฎร

-

-

๑

๒

๓

๒

๔. ศาลยุติธรรม

๔

๓

๕

๘

๒๐

๑๓.๓๓

๕. ศาลปกครอง

-

๑

๒

๔

๗

๔.๖๗

๖. ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมือง

๔

-

-

๔

๘

๕.๓๓

๗. ผูต รวจการแผนดิน

๑

-

-

๔

๕

๓.๓๓

-

๑

-

๑

๒

๑.๓๓

-

-

๑

-

๑

๐.๖๗

๑๐. มาตรา ๖๕ วรรคสาม

๑

-

-

-

๑

๐.๖๗

๑๑. บุคคลทั่วไป
ตามมาตรา ๖๘

-

๔

๓๒

๙

๔๕

๓๐

-

-

๒๐

๔

๒๔

๑๖

-

-

๒๙

-

๒๙

๑๙.๓๓

๑๑

๑๐

๙๒

๓๗

๑๕๐

๑๐๐

องคกร / บุคคล

๘. คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
๙. หัวหนาพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมือง

๑๒. บุคคลทั่วไป
ตามมาตรา ๒๑๒
๑๓. เรื่องรองเรียนโดย
บุคคลทั่วไป
รวม

๗๘

เรื่องที่
ไมรับคํารอง
ไวพิจารณา
/ จําหนาย
คํารอง

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒.๖ ตารางจำาแนกประเภทเรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปี ๒๕๕๖*
จำานวนเรือ่ งทีค่ า้ ง จำานวนเรื่องที่สงให้
พิจารณาจาก ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ปี ๒๕๕๕
วินจิ ฉัย ปี ๒๕๕๖
๑. การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
๕
๒๓
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
๒. การวินิจฉัยวาการตรากฎหมายขัด
๕
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
๓. การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
๒
ใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
๔. การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
๑
๒
ของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และ
กรรมการการเลือกตั้ง
๕. การวินิจฉัยเกี่ยวกับการคุมครอง
๖
๔
หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
และปกปองคุมครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๔
๖. การวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือไม
๒
๔๔
๗. การวินิจฉัยคํารองของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมีคําวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ
รวม
๑๔
๘๔
ประเภทเรื่องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

ร้อยละ
๒๘.๕๗
๕.๑๐
๒.๐๔
๓.๐๖
๑๐.๒๐

๔.๐๘
๔๖.๙๕

๑๐๐

*ตารางจําแนกประเภทเรือ่ งทีข่ อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามขอ ๒.๒.๖ นี้ ไมไดนบั รวม
เรือ่ งรองเรียนตามตาราง ๒.๒.๕ เนือ่ งจากคํารองเรือ่ งรองเรียนเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ในประเด็นทีม่ ไิ ดอยูใ นอํานาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ โดยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดนาํ เรือ่ งรองเรียน
เสนอตอทีป่ ระชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ แจงใหผรู อ งทราบวาไมสามารถรับไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยได
และไมตองจัดทําเปนคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๗๙

๒.๒.๗ ตารางจำาแนกประเภทคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๖ ตามรัฐธรรมนูญ
คำาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ตามมาตรา)
มาตรา ๖๕ วรรคสาม
มาตรา ๖๘
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)
มาตรา ๑๘๒
มาตรา ๒๑๑
มาตรา ๒๔๕ (๑)
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
พ.ร.ป. พรรคการเมือง
มาตรา ๙๓

เรื่องค้างพิจารณา
จากปี ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา
ปี ๒๕๕๖

รวม

ร้อยละ

๑
๑
๔
๑
๔

๔
๑
๔
๑
-

๑
๔
๑
๑
๘
๑
๑
๔

๔.๗๖
๑๙.๐๕
๔.๗๖
๔.๗๖
๓๘.๑๐
๔.๗๖
๔.๗๖
๑๙.๐๕

รวม

๑๑

๑๐

๒๑

๑๐๐

๒.๒.๘ ตารางจำาแนกประเภทคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๖ ตามรัฐธรรมนูญ
คำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
(ตามมาตรา)
มาตรา ๖๘
มาตรา ๙๑
วรรคสาม
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง
(๑)
มาตรา ๒๑๑
มาตรา ๒๑๒
พ.ร.ป. พรรคการเมือง
มาตรา ๑๓ และ ๑๔
รวม

๘๐

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องค้างพิจารณาจากปี
๒๕๕๕
ไมรับ
จำาหนาย
-

เรื่องค้างพิจารณาจากปี
๒๕๕๖
ไมรับ
จำาหนาย
๓๑
๑

รวม
๓๑
๑

-

-

๒

-

๒

๒
-

๑

๖
๑๙
-

๑
-

๗
๒๑
๑

๒

๑

๕๘

๒

๖๓

๒.๓ สรุปยอคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๖
เรื่อง
ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วา ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง
(๓) และ (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) หรือไม
ผูรอง
ประธานวุฒิสภา
ผูถูกรอง
นายวราเทพ รัตนากร
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๔ (๕) และมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๕)
ประธานวุฒิสภาสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
ความเปนรัฐมนตรีของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๓) เนื่องจากผูถูกรองขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลโดยตรง
ไดออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) แลวนําเงินรายไดหลังหักคาใชจาย
ในการดําเนินการแลวคืนสูสังคมแทนการนําสงเปนรายไดแผนดิน อันเปนการกระทําที่อยูนอกกรอบ
วัตถุประสงคของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ฝาฝนตอพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และ
พระราชบัญญัตสิ าํ นักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ถือเปนการปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาที่
โดยมิชอบเพือ่ ใหเกิดความเสียหายแกสาํ นักงานสลากกินแบงรัฐบาลและแผนดิน จึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๘๓ ใหจําคุกเปนเวลา ๒ ป และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
แตเนื่องจากผูถูกรองไมเคยกระทําความผิดมากอน ประกอบกับพิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลว
เห็นสมควรใหรอการลงโทษจําคุกไวมีกําหนด ๒ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระ
คาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “ความเปน
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ ... (๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษ เวนแตเปนกรณีทคี่ ดียงั ไมถงึ ทีส่ ดุ หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิน่ ประมาท ... (๕) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา
๑๗๔” และมาตรา ๑๗๔ บัญญัติวา “รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ...
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมา ยังไมถึงหาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” แลวเห็นวา คําวา “ตองคําพิพากษาใหจําคุก” ตาม
มาตรา๑๘๒ วรรคหนึง่ (๓) เปนกรณีตอ งคําพิพากษาในขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี จึงจะเปนผลใหความ
เปนรัฐมนตรีสนิ้ สุดลง แตกรณีของผูถ กู รองเปนกรณีทตี่ อ งคําพิพากษาใหจาํ คุกกอนไดรบั แตงตัง้ เปนรัฐมนตรี
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึงไมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๘๒
วรรคหนึง่ (๓) นี้ สวนคําวา “ตองคําพิพากษาใหจาํ คุก” ตามมาตรา ๑๗๔ (๕) ตองเปนกรณีทตี่ อ งโทษ
จําคุกจริง มิใชกรณีทศี่ าลพิพากษาใหจาํ คุกแตใหรอการลงโทษไว และเมือ่ ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถ กู รอง
เคยตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในคดีหมายเลขแดง
ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ใหจําคุกเปนเวลา ๒ ป โดยโทษจําคุกศาลใหรอ
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๘๑

การลงโทษไวมีกําหนด ๒ ป จึงถือไมไดวา ผูถูกรองเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตามความหมาย
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๔ (๕) ความเปนรัฐมนตรีของผูถ กู รองจึงไมสนิ้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕) ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรี
ของผู้ถูกร้องไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔ (๕)
(๒) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๖
เรื่อง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม
ผูรอง
ศาลอาญากรุงเทพใตสงคําโตแยงของจําเลย เพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘
พนักงานอัยการยืน่ ฟองนาย พ ในฐานะกรรมการผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท ด ตอศาลอาญากรุงเทพใต ในฐานความผิดรวมกันเปนนายจางไมจายคาจางแกลูกจาง
ใหถูกตองและตามกําหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ มาตรา
๑๔๔ และมาตรา ๑๕๘ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จําเลยยืน่ คํารองตอศาลอาญากรุงเทพใต
โตแยงวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูกระทํา
ความผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การ หรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไมสง่ั การ หรือไมกระทําการอันเปนหนาทีท่ ตี่ อ งกระทําของกรรมการผูจ ดั การ หรือบุคคลใด ซึง่ รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย” เปนกรณี
ที่หากนิติบุคคลกระทําความผิดแลว บุคคลใดเปนผูสั่งการ หรือไมสั่งการ หรือกระทําการ หรือไมกระทํา
การอันเปนหนาทีข่ องกรรมการผูจ ดั การหรือผูท รี่ บั ผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษ
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยโจทกไมตองนําสืบวาบุคคลดังกลาวไดรวมกระทําความผิดดวยหรือไม
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองสิทธิ
ของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวา
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด ขอสันนิษฐานดังกลาวเปนขอสันนิษฐานที่มาจาก
หลักสิทธิมนุษยชนดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๑๑ และเปนการขัดหรือแยง
กับหลักนิตธิ รรมทีว่ า โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสจู นถงึ การกระทําความผิดของจําเลยใหครบองค
ประกอบความผิด ดังนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ จึงขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ศาลอาญาจึงสงคําโตแยงของจําเลยขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๕๘ เป น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ถื อ เอาพฤติ ก รรมหรื อ การกระทํ า ของผู  ที่ มี ห น า ที่
และความรับผิดชอบ ซึ่งกอใหเกิดการกระทําความผิดของนิติบุคคลวาตองรับผิดในผลของการกระทํา
ของตนเอง จึงมิใชเปนบทสันนิษฐานความผิดของกรรมการผูจ ดั การหรือบุคคลซึง่ มีหนาทีใ่ นการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดไวกอนตั้งแตแรกเริ่มคดี หากแตโจทกยังคงตองมีหนาที่พิสูจน
๘๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

ถึงการกระทํา หรืองดเวนกระทําตามหนาทีข่ องบุคคลดังกลาวกอนวาเปนผูส งั่ การ หรือไมสงั่ การ หรือกระทําการ
หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทํา และมีความผิดตามที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติไว ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑทั่วไปของความรับผิดทางอาญาที่ผูกระทําความผิด
จะตองรับผลแหงการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการนั้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิด
และการกระทําหรืองดเวนกระทําการนัน้ ตองครบองคประกอบความผิด นอกจากนี้ เมือ่ นิตบิ คุ คลถูกกลาวหา
วากระทําความผิดโจทกจะตองพิสจู นใหศาลเห็นโดยปราศจากเหตุอนั ควรสงสัยวา การกระทําความผิดนัน้
เกิดขึน้ จากการสัง่ การ หรือการไมสงั่ การ หรือการกระทําการ หรือการไมกระทําการของกรรมการผูจ ดั การ
หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ และภาระพิสจู นการกระทําความผิดของบุคคล
ดังกลาวยังคงตองพิจารณาถึงมาตรฐานการพิสจู นตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗
ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยไดก็ตอเมื่อแนใจวามีการกระทําความผิดจริงตามที่กฎหมายบัญญัติ
และในกรณีที่มีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําความผิดหรือไม ศาลจะตองยกประโยชนแหง
ความสงสัยใหแกจาํ เลย และในระหวางการพิจารณาของศาล หรือหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมอืน่ นัน้
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ยังถือวาเปนผูบริสุทธิ์อยู
จนกวาศาลมีคาํ พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ วาจําเลยไดกระทําการอันเปนความผิด ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ไมขดั หรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง
(๓) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๖
เรื่อง
นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชีวิตที่ดีกวา
ผูรอง
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูถูกรอง
พรรคชีวิตที่ดีกวา
กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘ (๕) มาตรา ๔๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๗
ผูร อ งยืน่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคผูถ กู รอง เนือ่ งจากไมจดั ทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปฏิทนิ ทีผ่ า นมาแจงใหผรู อ งทราบ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ และมีคาํ สัง่ ใหผดู าํ รงตําแหนงกรรมการบริหาร
พรรคผูถ กู รองจะจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ มาใหมอกี ไมไดภายในกําหนดเวลาหาปนบั ตัง้ แตวนั ที่
พรรคผูถูกรองถูกยุบตามมาตรา ๙๗ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดวา หัวหนาพรรคผูถูกรองจัดทํารายงาน
การดําเนินการกิจการของพรรคในรอบปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอตอผูรอง ซึ่งไมไดจัดทําโดยที่ประชุม
ใหญของพรรค จึงไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการดําเนิน
กิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่บัญญัติใหตองจัดทําโดย
ทีป่ ระชุมใหญของพรรค ซึง่ ผูร อ งไดแจงใหหวั หนาพรรคผูถ กู รองจัดทํารายงานใหถกู ตองตามความเปนจริง
และตองจัดทําโดยทีป่ ระชุมใหญของพรรคและใหแจงผูร อ งทราบ เมือ่ พนระยะเวลาดังกลาว หัวหนาพรรค
ผูถ กู รองไมไดดาํ เนินการแตอยางใด ผูร อ งจึงมีหนังสือใหชแี้ จงเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสือ
แตหัวหนาพรรคผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานดังกลาวใหม และไมไดชี้แจงเหตุผลที่ไมสงรายงานนั้น
ใหผูรองทราบ
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๘๓

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคในรอบปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่ผูรองกําหนด
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ และตองจัดทํา
โดยทีป่ ระชุมใหญของพรรคตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาำ สัง่ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง และตามมาตรา ๙๗ ไมได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอาำ นาจสัง่ เปนอยางอืน่
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำาสั่งให้ผู้ดำารงตำาแหนงกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ยุบไป จะจดแจ้ง
การจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว นรวมในการจดแจ้ง
การจัดตั้งขึ้นใหมอีกไมได้ภายในกำาหนดเวลาห้าปีนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ยุบพรรค
ผู้ถูกร้อง
(๔) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๖
เรือ่ ง
พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗) หรือไม
ผูรอง
ศาลอาญาสงคําโตแยงของจําเลย เพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗)
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
พนักงานอัยการยืน่ ฟองพลตํารวจโท ส กับพวก รวม ๕ คน เปนจําเลย ตอศาลอาญา
ในฐานความผิดรวมกันหนวงเหนีย่ วกักขังผูอ นื่ เปนเหตุใหผนู นั้ ถึงแกความตาย และรวมกันฆาผูอ นื่ โดยเจตนา
และโดยไตรตรองไวกอน และเพื่อปกปดการกระทําความผิดอื่นของตน และเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนอาญา
ในความผิดอืน่ ทีต่ นไดกระทําไว โดยจําเลยทัง้ หายืน่ คํารองโตแยงวา พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗) ศาลอาญา
จึงสงคําโตแยงของจําเลยขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ ง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ เปนเพียงการบัญญัติ
หลักเกณฑและวิธกี ารในการขอความชวยเหลือจากตางประเทศในเรือ่ งทางอาญา ซึง่ เปนเรือ่ งการดําเนินการ
ขององคกรฝายบริหาร บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมิไดขัดตอหลักนิติธรรม ทั้งมิไดจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล หรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ไมขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗)
สวนพระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑
๘๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

เปนบทบัญญัติที่มิไดกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
แตเปนบทบัญญัติที่บังคับใหจําเลยตองถูกผูกมัดตามพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาจากการสืบพยาน
ของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมีโอกาสตรวจ หรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือตอสูคดีไดอยาง
เพียงพอแมวาการรับฟงพยานหลักฐานของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ ที่บัญญัติใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานที่จําเลย
ไมมโี อกาสถามคานดวยความระมัดระวัง และไมควรเชือ่ พยานหลักฐานดังกลาวโดยลําพังเพือ่ ลงโทษจําเลย
ก็ตาม แตหลักเกณฑดงั กลาวก็มไิ ดเปนขอหามเด็ดขาด โดยยังเปดโอกาสใหศาลนําพยานหลักฐานเชนนีไ้ ป
ใชประกอบกับพยานหลักฐานอื่นไดจึงไมเปนธรรมแกจําเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗)
ไดรบั รองและคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว ไมวา จะเปนสิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาคดีโดยเปดเผย
การได รั บ ข อ เท็ จ จริ ง และตรวจสอบเอกสารอย า งพอเพี ย ง การเสนอข อ เท็ จ จริ ง ข อ โต แ ย ง
และพยานหลักฐานของตน การมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว
และเปนธรรม การไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การมีโอกาส
ในการตอสูคดีอยางพอเพียง และการไดรับความชวยเหลือในคดีจากทนายความ อีกทั้งยังไมสอดคลอง
กับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights - ICCPR) ขอ ๑๔.๓ อันเกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนา สิทธิที่จะ
ตอสูค ดีดว ยตนเองหรือโดยผานผูช ว ยเหลือทางกฎหมาย สิทธิทจี่ ะซักถามพยานซึง่ เปนปรปกษตอ ตน และ
สิทธิขอใหเรียกพยานฝายตนมาซักถามภายใตเงือ่ นไขเดียวกับพยานซึง่ เปนปรปกษตอ ตน ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑
ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๗)
(๕) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๖
เรื่อง
ผูต รวจการแผนดินเสนอเรือ่ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) วา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม
ผูรอง
ผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔
ผูร อ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) กรณีไดรบั
หนังสือรองเรียนจากนาย ว ผูด าํ รงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การ นาง น และนาย ท
กรรมการบริหาร ของบริษัท อ พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) วา ถูกเจาพนักงานทําการคนเพื่อยึด
อายัดเครื่องคอมพิวเตอร แผนซีดี หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวของ ที่มีการติดตั้งหรือบันทึกขอมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอรละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม และบันทึกการตรวจคน ยึด อายัดของกลางและรายงาน
การตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท ตอมาไดมีการรองทุกขเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีหมาย
เรียกผูตองหาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมายัง
บริษทั และกรรมการบริษทั ทุกคนในฐานะผูต อ งหา จากกรณีดงั กลาว ผูร อ งเรียนเห็นวา พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ ซึง่ บัญญัตวิ า “ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๘๕

ใหถอื วากรรมการหรือผูจ ดั การทุกคนของนิตบิ คุ คลนัน้ เปนผูร ว มกระทําผิดกับนิตบิ คุ คลนัน้ เวนแตจะพิสจู น
ไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย” เปนบทบัญญัติที่ขัดตอ
หลักนิติธรรม และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔
มีวตั ถุประสงคใหดาํ เนินคดีแกกรรมการหรือผูจ ดั การทุกคนของนิตบิ คุ คล โดยใหถอื วาเปนผูร ว มกระทําผิด
กับนิตบิ คุ คลดวย จึงเปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายทีม่ ผี ลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลย โดยโจทก
ไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทํา
ความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา
เนือ่ งจากการสันนิษฐานวา ถาผูก ระทําความผิดเปนนิตบิ คุ คล ก็ใหกรรมการหรือผูจ ดั การทุกคนของนิตบิ คุ คล
นั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจ
ในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลดังกลาว โดยโจทกไมตอ งพิสจู นถงึ การกระทําหรือเจตนาของกรรมการ
หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร
คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนกรรมการหรือผูจัดการ
ของนิติบุคคลนั้นเทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา กรรมการหรือผูจัดการทุกคน
ของนิตบิ คุ คลนัน้ ไดกระทําความผิดรวมกับนิตบิ คุ คลดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสจู นความบริสทุ ธิ์
ไปยังกรรมการหรือผูจ ดั การทุกคนของนิตบิ คุ คลนัน้ บทบัญญัตมิ าตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิด
ของผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงือ่ นไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริง
ที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมในขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมี
ภาระการพิสจู นถงึ การกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติ
ดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูก ระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตอ งตกเปนผูต อ งหาหรือจําเลย ทําใหบคุ คล
ดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมพี ยานหลักฐานตามสมควร
ในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา
บทบัญญัติดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหา
หรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับความผิดนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ เฉพาะในสวนทีส่ นั นิษฐานให้กรรมการหรือผูจ้ ดั การทุกคน
ของนิตบิ คุ คลนัน้ เปนผูร้ ว มกระทำาผิดกับนิตบิ คุ คลนัน้ โดยไมปรากฏวามีสว นเกีย่ วข้องอยางใดอยางหนึง่
กับการกระทำาความผิดของนิติบุคคลนั้น มีปญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือ
แย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖

๘๖

(๖) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๖
เรื่อง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖๗
วรรคสี่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ และวรรคสอง หรือไม
ผูรอง
ศาลอุทธรณมีคําสั่งใหศาลอาญาสงคําโตแยงของผูถูกกลาวหาที่ ๕ เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ และวรรคสอง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖๗
วรรคสี่

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูร อ ง กลาวโทษ นาย ส
กับพวก รวมสิบสองคน ผูถ กู กลาวหา ตอกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เพือ่ สอบสวนดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๓
มาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๕ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖
ในระหวางการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ผูร อ งยืน่ คํารองตอศาลอาญาขอใหมคี าํ สัง่ หามผูถ กู กลาวหา
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ และในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ผูถูกกลาวหาที่ ๕ ยื่นคํารอง
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยโดยโตแยงวา การทีผ่ รู อ งกลาวโทษและขอใหศาลอาญามีคาํ สัง่ หามผูถ กู กลาวหาที่
๕ ออกนอกราชอาณาจักรไวกอ นในขณะทีศ่ าลยังมิไดมคี าํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ วาเปนผูก ระทําความผิด นัน้ จะ
ปฏิบตั เิ สมือนเปนผูก ระทําความผิดมิได นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ บัญญัตใิ หเสรีภาพแกบคุ คล
ในการเดินทางอันเปนสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน ซึง่ ผูถ กู กลาวหาที่ ๕ ตองไดรบั เสรีภาพ
ในการเดินทางตามกฎหมายเชนกัน การจํากัดสิทธิใด ๆ จะตองอยูภายใตเงื่อนไขกําหนดเวลาที่ชัดเจน
มาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ ไมไดกําหนดระยะเวลาคําสั่งหามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไวอยางชัดเจน
วาการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะอยูภ ายใตระยะเวลาเพียงใด ซึง่ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ อีกทัง้ มาตรา ๒๖๗ วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม บัญญัตใิ หสาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมอี าํ นาจสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ของบุคคลนัน้ หรือ
ทรัพยสินซึง่ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา เปนของบุคคลทีไ่ ดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และมีเหตุ
อันควรเชือ่ วาผูก ระทําความผิดจะยักยายหรือจําหนายทรัพยสนิ ของตน แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ไวเกิน
หนึง่ รอยแปดสิบวันไมได เวนแตในกรณีทมี่ กี ารฟองคดีตอ ศาล คําสัง่ ยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวา
ศาลจะสั่งเปนอยางอื่น ซึ่งการกระทําตอทรัพยสินตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหนึ่ง นั้น มีกาํ หนดระยะเวลา
ที่ชัดเจน แตการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ ไมมีกําหนดระยะเวลา
ที่ชัดเจนหรือระยะเวลาสิ้นสุดลงเมื่อใด ศาลอุทธรณเห็นวา คําโตแยงของผูถูกกลาวหาที่ ๕ เปนกรณี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ เปนบทบัญญัติ
ทีใ่ หการรับรองเสรีภาพของบุคคลในการเดินทางและเลือกถิน่ ทีอ่ ยูภ ายในราชอาณาจักรไดโดยอิสระ และวรรค
สอง เปนบทบัญญัตใิ หรฐั ตรากฎหมายเพือ่ จํากัดเสรีภาพดังกลาวไดเฉพาะเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ ความสงบ
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพือ่ สวัสดิภาพของผูเ ยาวเทานัน้ นอกจากนีก้ ฎหมายที่
จํากัดเสรีภาพดังกลาวตองกระทําเทาทีจ่ าํ เปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคล
ในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยูมิได ทั้งตองเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง อันเปนหลักเกณฑและเงือ่ นไข
ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
สําหรับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมาย
ที่มีวตั ถุประสงคในการกํากับและพัฒนาตลาดทุนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่หรือศาลในอันที่จะใชมาตรการ
ปองกันมิใหบุคคลที่ถูกกลาวหาหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรา ๒๖๗ วรรคสี่
เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวเปนมาตรการปองกันมิใหบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดเดินทาง
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๘๗

ออกนอกราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวเทานัน้ เพือ่ ประโยชนในการนําตัวผูถ กู กลาวหาวากระทําความผิด
มาดําเนินคดีตามกฎหมาย เพราะหากผูถูกกลาวหาไดหลบหนีหรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแลว
การจับกุมตัวบุคคลดังกลาวมาดําเนินคดียอ มกระทําไดยาก มาตรการดังกลาวจึงมีความมุง หมายทีจ่ ะปองกัน
และปราบปรามผูกระทําความผิดในตลาดทุนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหสามารถ
คุมครองผลประโยชนของประเทศและประชาชนไดและบรรลุเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ อันเปนไป
ตามหลักนิตธิ รรมและหลักความไดสดั สวนตามความจําเปนแกกรณี แมบทบัญญัตดิ งั กลาวจะเปนการจํากัด
เสรีภาพในการเดินทางของบุคคลตามที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง อยูบางก็ตาม
แตเปนการจํากัดเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๔ วรรคสอง เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
อีกทัง้ เปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเปนการทัว่ ไป ไมมงุ หมายใหใชบงั คับแกกรณีใดกรณีหนึง่
หรือแกบคุ คลใดบุคคลหนึง่ เปนการเจาะจง และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญของเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ และวรรคสอง แตอยางใด ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ ไมขัดหรือแย้ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
(๗) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖
เรื่อง
นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคพลังแผนดินไท
(พรรคอาสามาตุภูมิ)
ผูรอง
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูถูกรอง
พรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ)
กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ มาตรา ๙๗
และมาตรา ๙๘
ผูร อ งยืน่ คํารองรวมสองคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคผูถ กู รอง เนือ่ งจาก
ผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
มีเจาหนาทีข่ องพรรคผูถ กู รองไดรบั ไว ถือวาผูถ กู รองไดรบั หนังสือแจงของผูร อ งโดยชอบดวยกฎหมายแลว
ประกอบกับ ผูถ กู รองมีหนาทีต่ อ งจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถ กู รองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และตองแจงตอผูร อ งภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกําหนด แตผถู กู รองไมจดั ทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถ กู รองใหถกู ตองตามความเปนจริง และยืน่ ตอผูร อ งภายในกําหนดระยะเวลาโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
จึงถือวาผูถ กู รองไมไดดาํ เนินการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๓ และผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถ กู รองทีม่ สี ว นรวม
รูเ ห็นหรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยบั ยัง้ หรือแกไขการกระทําดังกลาว
๘๘
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จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ผูถ กู รองมีหนาทีต่ อ งจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถ กู รองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงใหผรู อ งทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แตผถู กู รอง
ไมจดั ทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถ กู รองใหถกู ตองตามความเปนจริงและยืน่ ตอผูร อ งภายในกําหนด
ระยะเวลาโดยไมมเี หตุผลอันสมควร จึงถือวาผูถ กู รองไมไดดาํ เนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจงึ มีเหตุ
ที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓
นอกจากนีผ้ ถู กู รองยังมีหนาทีต่ อ งจัดทํารายงานการใชจา ยเงินสนับสนุนของพรรคผูถ กู รอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถกู ตองตามความเปนจริง และแจงใหคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ แตผถู กู รองจัดทํา
รายงานการใชจา ยเงินสนับสนุนของพรรคผูถ กู รองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมถกู ตองตามความเปนจริง
และไมจดั ทํารายงานการใชจา ยเงินสนับสนุนของพรรคผูถ กู รองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยืน่ ตอคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ภายในกําหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ โดยไมมเี หตุผลอันสมควร กรณีจงึ มีเหตุทจี่ ะสัง่ ยุบพรรคผูถ กู รองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
สําหรับกรณี ผูซ งึ่ เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคของพรรคผูถ กู รอง จะจดแจง
การจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ มาใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว นรวมในการจดแจงการ
จัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมอกี ไมไดภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ใหยบุ พรรคผูถ กู รอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถ กู รองทีม่ สี ว นรวม รูเ ห็นหรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทําดังกลาวแลวมิไดยบั ยัง้ หรือแกไขการกระทําดังกลาวจะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนดเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม นัน้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ เปนบทบัญญัตวิ า ดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น เมื่อมีเหตุใหพรรคผูถูกรองตองยุบไปดวยเหตุที่
ฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีสว นรวมในการจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมอกี ไมได ทัง้ นี้ ภายในกําหนด
หาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
ในสวนของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหเปนไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงาน
การใชจายเงินจะตองกระทําโดยหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
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๘๙

ดําเนินกิจการของพรรคเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของทีป่ ระชุมใหญของพรรคการเมือง ดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและซือ่ สัตยสจุ ริตเพือ่ ประโยชนของประเทศและประชาชน และตองสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตยในพรรคการเมืองเมือ่ ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถ กู รองรายงานการใชจา ยเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครบถวน โดยเปนการรายงานที่ไมถูกตองตามความเปนจริง
และไมรายงานการใชจา ยเงินสนับสนุนของพรรคผูถ กู รองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมมเี หตุผลอันสมควร
ตามมาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงถือไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับการไมรายงานดังกลาว เปนกรณีใหศาลรัฐธรรมนูญสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผูถ กู รองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาำ สัง่ ให้ยบุ พรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภมู )ิ ผูถ้ กู ร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และให้ผู้ซึ่งเคยดำารงตำาแหนงกรรมการบริหารของพรรค
ผู้ถูกร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได้ภายในกำาหนด
ห้าปีนบั แตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาำ สัง่ ให้ยบุ พรรคผูถ้ กู ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวา
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังกลาวข้างต้น มีกำาหนดเวลาห้าปี
นับแตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาำ สัง่ ให้ยบุ พรรคผูถ้ กู ร้อง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
(๘) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๖
เรื่อง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา
๓๐ หรือไม
ผูรอง
ศาลจังหวัดสระบุรีสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐
และมาตรา ๒๑๑
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘
๙๐
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ศาลจังหวัดสระบุรไี ดสง คําโตแยงของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ (นาย พ กับพวก รวม ๙ คน)
วาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ เปน
ขอสันนิษฐานตามกฎหมายทีม่ ผี ลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ ในฐานะกรรมการ
ผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ แลวแตกรณี โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทําหรือเจตนาอยางหนึง่ อยางใดของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ จึงเปนการนําการกระทําความผิดของจําเลย
ที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ แลวแตกรณี ซึ่งเปนนิติบุคคลและเปนบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐาน
ใหจาํ เลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑ ในฐานะกรรมการบริษทั ตองรับโทษทางอาญา มิใชเปนการสันนิษฐานขอเท็จจริง
ที่เปนองคประกอบความผิดของกฎหมาย จึงขัดกับหลักนิติธรรม นอกจากนี้ ยังเปนการนําจําเลยเขาสู
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใหตกเปนผูตองหาและจําเลย ตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน
การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมพี ยานหลักฐานตามสมควร นอกจากนัน้ ยังไมไดคมุ ครองจําเลยที่ ๓ ถึง
ที่ ๑๑ ในฐานะกรรมการบริษทั ใหเสมอภาคกับจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ซึง่ เปนบริษทั ในเรือ่ งการพิสจู น
ความบริสุทธิ์ดังกลาว ศาลจังหวัดสระบุรีเห็นวา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะนําไปใชบังคับแกคดีและยังไมมี
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตดิ งั กลาว จึงใหสง คําโตแยงของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๑
ตามทางการเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญา
ของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน
เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิด
และตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวา ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการ
ผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรวมรับผิดกับนิตบิ คุ คล
ผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
โดยโจทกไมตอ งพิสจู นถงึ การกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร
คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ
ผูจ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ เทานัน้ กรณีจงึ เปนการสันนิษฐานไวแต
แรกแลววา กรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ไดกระทํา
ความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ
ผูจ ดั การและบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ทัง้ หมดทุกคน บทบัญญัตมิ าตราดังกลาว
จึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูต อ งหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงือ่ นไข
มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวของกับความผิดตามทีจ่ าํ เลยถูกกลาวหา และยังขัดตอหลักนิตธิ รรม
ขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบ
ของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัตมิ าตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูก ระบวนการดําเนินคดีอาญา
ใหตอ งตกเปนผูต อ งหาและจําเลย ซึง่ ทําใหบคุ คลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม
หรือถูกคุมขัง โดยไมมพี ยานหลักฐานตามสมควรในเบือ้ งตนวาบุคคลนัน้ ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
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๙๑

อันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๘ ในสวนทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาและจําเลย
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ เฉพาะในสวนทีส่ นั นิษฐานให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำาความผิด
ของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทำาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำาความผิด
ของนิตบิ คุ คลดังกลาว เปนบทบัญญัตทิ ขี่ ดั แย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใช้บงั คับ
ไมได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว จึงไมจำาต้องวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
(๙) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๖
เรื่อง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม
ผูรอง
ศาลอุทธรณภาค ๕ สงความเห็นเพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔
ศาลฎีกามีคําพิพากษาใหยอนสํานวนคดีคืนมาใหศาลอุทธรณภาค ๕ วินิจฉัยอุทธรณ
ของจําเลยวากระทําความผิดตามฟองหรือไม โดยเห็นวาจําเลยเปนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ บั ญ ญั ติ ใ ห ถื อ ว า เป น ผู  ก ระทํ า ความผิ ด เช น เดี ย ว
กับนิติบุคคล ซึ่งไดกระทําความผิด ประกอบกับมาตรา ๒๘/๔ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า ในกรณีทผี่ กู ระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตนมิไดมสี ว น
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น อันมีบทบัญญัตเิ ชนเดียวกับพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๕ วา เฉพาะในสวนทีส่ นั นิษฐาน
ใหกรรมการผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษทางอาญารวมกับ
นิตบิ คุ คล โดยไมปรากฏวามีสว นเกีย่ วของอยางใดอยางหนึง่ กับการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง จึงเห็นควรสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา
๒๘/๔ เปนบทบัญญัตทิ มี่ ผี ลเปนการสันนิษฐานความผิดของผูต อ งหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะ
ของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจาก
ที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวของกับความผิดตามที่จําเลยถูกกลาวหา
และยังขัดตอหลักนิตธิ รรมขอทีว่ า โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสจู นถงึ การกระทําความผิดของจําเลย
ใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัตมิ าตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูก ระบวนการ
๙๒
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ดําเนินคดีอาญาใหตอ งตกเปนผูต อ งหาหรือจําเลย ซึง่ ทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมพี ยานหลักฐานตามสมควรในเบือ้ งตนวาบุคคลนัน้ ไดกระทําการ
หรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับความผิดตามทีถ่ กู กลาวหา พระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๒๘/๔ ในสวนทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของผูต อ งหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูต อ งหาหรือจําเลย
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับการกระทําความผิดนัน้ จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
สำาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย โดยไมปรากฏว า มีก ารกระทำ าหรื อเจตนาประการใดอัน เกี่ย วกั บ
การกระทำาความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ เปนบทบัญญัตทิ ขี่ ดั แย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง เปนอันใช้บังคับไมได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
(๑๐) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๖
เรือ่ ง
นายสฤษดิ์ ประดับศรี กับสมาชิกพรรคเพือ่ ไทย รวม ๑๐๘ คน ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยวา มติของพรรคเพือ่ ไทย ทีอ่ นุญาตใหนายสถิรพร
นาคสุข ลาออกจากการเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพืน้ ฐานแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕
วรรคสาม หรือไม
ผูร อ ง
นายสฤษดิ์ ประดับศรี กับสมาชิกพรรคเพือ่ ไทย รวม ๑๐๘ คน
ผูถ กู รอง
พรรคเพือ่ ไทย ที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ที่ ๒
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ มาตรา
๑๐๙ วรรคหนึง่ (๒) และมาตรา ๒๖๕
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๓๓ วรรคหนึง่
ผูร อ งกับพวก รวม ๑๐๘ คน ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา
มติของพรรคเพือ่ ไทย ผูถ กู รอง ที่ ๑ ทีอ่ นุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูส มัครรับเลือก
ตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เพือ่ สมัครรับเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๙
วรรคหนึง่ (๒) และมาตรา ๒๖๕ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แลว ไมปรากฏชื่อนายสถิรพร นาคสุข เปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย สถานภาพการเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงสิ้นสุดลง ไมอยูในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๔๕ (๑๓)
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๙๓

ของพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หผสู มัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบ ริหารทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งหลักการตามบทบัญญัติ
ดังกลาวมีวตั ถุประสงคเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๙) สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึง่
และวรรคสอง กําหนดหลักเกณฑไวสําหรับกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ไมไดมีความมุงหมายใหใชบังคับกับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ดวยแตอยางใด ทัง้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม จะมีผลบังคับในระหวางทีย่ งั มิไดมกี ารประกาศผล
การเลือกตั้งเทานั้น การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากการเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นไปแลว ยอม
ทําไดโดยชอบ สําหรับมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึง่ (๒) เปนบทบัญญัตทิ มี่ เี จตนารมณเพือ่ กําหนดวิธกี ารใหไดมา
ซึง่ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ แทนตําแหนงทีว่ า งลง เพือ่ ใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีจาํ นวนครบ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงเห็นไดวา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจใหผูมีชื่อในลําดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางลง
อีกทั้งผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปดังกลาวตองไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ ดวย
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ เปนบทบัญญัติที่วาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกรัฐ หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) แตเนื่องจากนายสถิรพร นาคสุข
ยังไมไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และไมปรากฏวาประธานสภาผูแ ทนราษฎรไดเลือ่ น
รายชื่อของนายสถิรพร นาคสุข ขึ้นมาแทนตําแหนงที่วางลง จึงไมเปนการกระทําอันตองหามตาม
หลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบกับขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูถ กู รอง ที่ ๑ มีมติ
อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เนื่องจากไมเคยไดรับหนังสือลาออกของ
นายสถิรพร นาคสุข แตอยางใด อีกทัง้ ผูร อ งก็ไมสามารถนํามติของผูถ กู รองที่ ๑ มาแสดงตามทีก่ ลาวอางได ดังนัน้
จึงฟงไมไดวา พรรคผูถ กู รอง ที่ ๑ มีมติอนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูส มัครรับเลือก
ตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เพือ่ สมัครรับเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
กรณีจึงไมมีมูลอันจะเปนการกระทําที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม แตอยางใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัย
ให้ยกคำาร้อง

๙๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๑) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๖
เรือ่ ง
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือไม
ผูร อ ง
ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟ อ งคดีเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐
นาย ช ผูฟ อ งคดีที่ ๑ และนางสาว ส ผูฟ อ งคดีที่ ๒ ไดยื่นฟองการประปาสวนภูมิภาค
ผูถ กู ฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง กรณีทผี่ ถู กู ฟองคดีวางทอนํา้ รุกลํา้ แดนกรรมสิทธิใ์ ตทดี่ นิ ของผูฟ อ งคดี
ในระหวางการพิจารณาผูฟองคดีขอใหศาลปกครองกลางสงคําโตแยงเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหการประปา
สวนภูมิภาคมีอํานาจใชทรัพยสินของเอกชนในการวางทอนํ้าโดยไมตองจายเงินคาทดแทน ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตร ๔๑ หรือไม ศาลปกครองกลางจึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีทั้งสองมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา การประปาสวนภูมิภาคเปนบริการสาธารณะ
ที่รัฐจําเปนตองจัดทําหรือใหมีขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนแกประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ในดานสาธารณูปโภคและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน อันเปนสาธารณประโยชน และยังมีความสําคัญ
ตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดวย การเขาไปดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การสง
และการจําหนายนํ้าประปา รัฐมีความจําเปนตองใหอํานาจแกการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอนํ้า
และติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามพืน้ ทีด่ นิ ของบุคคลทีม่ ใิ ชทตี่ งั้ ของโรงเรือนหรือทีอ่ ยูอ าศัยได
เพื่อประโยชนแกการดังกลาว โดยผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินไมไดสูญเสียสิทธิในทรัพยสิน
ของตน เพียงแตถกู จํากัดสิทธิในการใชสอยทรัพยสนิ บางประการเทาทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของ
กฎหมายเทานัน้ อยางไรก็ตาม แมวา การเขาใชบริเวณทีด่ นิ เพือ่ เดินทอนํา้ และติดตัง้ อุปกรณของการประปา
สวนภูมภิ าค จะเปนการกระทําเพือ่ ประโยชนสาธารณะก็ตาม แตเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ นิ ยอมตองไดรบั
ความคุมครองภายใตขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย การที่บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสอง
และวรรคสาม ไมมกี ารระบุในเรือ่ งคาทดแทนไวโดยชัดแจงในกรณีของการวางทอนํา้ ทีไ่ มเปนไปตามวรรคสอง
ในกรณีทอ นํา้ ทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางไมถงึ แปดสิบเซนติเมตร การบัญญัตไิ วเชนนีจ้ งึ ทําใหเกิดการตีความ
และยึดถือเปนหลักกฎหมายวา ถ า ท อ นํ้ า ที่ ก ารประปาส ว นภู มิ ภ าคนํ า มาเดิ น ในที่ ดิ น นั้ น มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรแลวการประปาสวนภูมิภาคก็ไมตองจายคาทดแทนใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดิน ซึ่งเห็นวากรณีนี้ไมเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน เพราะการที่รัฐ
เขาไปใชประโยชนในที่ดินของบุคคลแมจะใชเพื่อประโยชนสาธารณะ แตก็เปนการทําใหสิทธิในทรัพยสิน
ของบุคคลเสื่อมเสียไปอยูดี ไมวาขนาดของทอนํ้าจะมีเสนผาศูนยกลางแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไปหรือ
ตํา่ กวาแปดสิบเซนติเมตรลงมาก็ตาม ประกอบกับการเดินทอนํา้ และติดตัง้ อุปกรณนนั้ ก็ตอ งมีการกําหนด
บริเวณของที่ดินซึ่งเจาของหรือผูครอบครองไมอาจใชประโยชนได อันเปนการรบกวนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนโดยไมเปนธรรมเมือ่ พิจารณาสภาพการใชสทิ ธิในทีด่ นิ ของประชาชนในปจจุบนั บุคคลทัว่ ไป
ยอมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได ทั้งพื้นที่เหนือพื้นดินและใตดิน
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
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ลงไปในระดับความลึกหาถึงสิบเมตรแลวแตลักษณะของการใชสอย ในขณะที่กรณีดังกลาวเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินกลับไมสามารถปลูกสรางโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสรางอืน่ รวมทัง้ การปลูกตนไมหรือกระทํา
การใดในบริเวณทีด่ นิ ทีม่ กี ารเดินทอนํา้ และติดตัง้ อุปกรณ เนือ่ งจากอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรค
ตอระบบการผลิต การสง หรือการจําหนายนํา้ ประปา ซึง่ กฎหมายไดบญ
ั ญัตหิ า มการกระทําดังกลาวไวตาม
พระราชบัญญัตกิ ารประปาสวนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ เฉพาะในสวนที่มิได
กําหนดใหการประปาสวนภูมภิ าคมีการชดใชคา ทดแทนในการใชทดี่ นิ ใหแกเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ นิ
ในกรณีทมี่ กี ารวางทอนํา้ ทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางไมถงึ แปดสิบเซนติเมตรไว จึงเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
ที่จํากัดหรือลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
ซึ่งไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยเกินความจําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธินั้น ทั้งยังมีลักษณะเปนการสรางภาระใหแกประชาชนเกินสมควรแกกรณี ไมสอดคลองกับ
หลักการพืน้ ฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยทีร่ ฐั จะตองคุม ครองและรับรองสิทธิในทรัพยสนิ
ของประชาชนเปนสําคัญ และหากมีกรณีใดที่เปนขอยกเวนใหรัฐกาวลวงเขาไปลิดรอนสิทธิในทรัพยสิน
ของประชาชน รัฐจะตองรับผิดชอบในการชดใชคา ทดแทนเยียวยาทีเ่ ปนธรรมตามควรแกกรณี บทบัญญัติ
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตกิ ารประปาสวนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนนี้ จึงขัดแยงตอหลักนิตธิ รรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง อีกดวย ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ เฉพาะในสวนทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้การประปาสวนภูมภิ าคไมตอ้ ง
จายคาทดแทนในการใช้ที่ดินและในการรื้อถอนสิ่งที่สร้างหรือทำาขึ้นหรือตัดฟน ต้น กิ่ง หรือราก
ของต้นไม้ หรือพืชผลอยางใด ๆ ให้แกเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอนำ้าที่มี
ขนาดเส้นผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินที่มิใชที่ตั้งโรงเรือน
สำาหรับอยูอาศัยเพื่อประโยชนในการผลิต การสง การจำาหนายนำ้าประปา ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ เปนอันใช้บงั คับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
(๑๒) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๖
เรือ่ ง
ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในสวน
งบประมาณ ของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและของสํ า นั ก งานศาลปกครอง
และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ มี ข  อ ความขั ด หรื อ แย ง หรื อ ตราขึ้ น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด
และวรรคเกา หรือไม
ผูร อ ง
นายไพบูลย นิตติ ะวัน สมาชิกวุฒสิ ภา และคณะ รวม ๕๐ คน
และนายวิรตั น กัลยาศิริ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และคณะ รวม ๖๒ คน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๖๘ วรรคแปด
และวรรคเกา
๙๖
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รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๒๗ ในส ว นงบประมาณของสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและของ
สํานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
นายไพบูลย นิตติ ะวัน สมาชิกวุฒสิ ภา และคณะ รวม ๕๐ คน และนายวิรตั น กัลยาศิริ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และคณะ รวม ๖๒ คน รวมทัง้ สิน้ ๑๑๒ คน ผูร อ ง เปนจํานวนไมนอ ยกวา
หนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องทัง้ สองสภา รวมกันเขาชือ่ เสนอคํารองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ขอใหประธานรัฐสภาสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในสวน
งบประมาณของสํานักงานศาลยุตธิ รรมและของสํานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณ
ของสํานักงาน ป.ป.ช. มีขอความขัดหรือแยงหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด และวรรคเกา
เปนบทบัญญัติวิธีการในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามรัฐธรรมนูญ
อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่จะใหการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา ศาล และองคกรตามรัฐธรรมนูญใหเปนไปโดยอิสระ และทําใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องหนวยงาน
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมิตอ งถูกครอบงําจากฝายบริหาร และปองกันมิใหรฐั ซึง่ ในคดีนี้
หมายถึงฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติใชอํานาจกลั่นแกลงหรือครอบงําการบริหารงานของรัฐสภา
ศาล และองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยใชเงินงบประมาณเปนเครือ่ งมือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา
บัญญัติแตเพียงวาการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด
หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอ
คําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง ทั้งนี้ เพือ่ ใหคณะกรรมาธิการซึง่ เปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด
พิจารณาอยางรอบคอบวา การทีฝ่ า ยบริหารไดปรับลดงบประมาณของหนวยงานดังกลาวเปนการแทรกแซง
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่โดยการจัดสรรงบประมาณรายจายที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
ของสํานักงานศาลยุตธิ รรม สํานักงานศาลปกครอง และสํานักงาน ป.ป.ช. หรือไม โดยมิไดมบี ทบังคับเด็ดขาด
ใหคณะกรรมาธิการตองเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในการแปรญัตติแตอยางใด
อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา มิไดบัญญัติใหคณะกรรมาธิการตองรับฟงคําชีแ้ จง
ขอเท็จจริงหรือความเห็นของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด ในชัน้ การแปรญัตติ แตบทบัญญัตดิ งั กลาว
มีวตั ถุประสงคใหคณะกรรมาธิการใหความเปนธรรมแกหนวยงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด
ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะใหหนวยงานดังกลาวมีโอกาสแสดงเหตุผลและความจําเปนตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง
เพื่อใหสอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการใหหนวยงานดังกลาวไดชี้แจงดวยวาจา
ถึงเหตุผลความจําเปนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณ รวมถึงการไดปรึกษาหารือรวมกันจะทําใหเกิด
ความเขาใจและไดรับทราบเหตุผลความจําเปนในการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ อันจะทําใหเกิด
ความเปนธรรมแกผเู กีย่ วของทุกฝาย แตเนือ่ งจากขอเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏวาหนวยงานทัง้ สามมีโอกาส
ไดชแี้ จงแสดงเหตุผลการของบประมาณตอคณะอนุกรรมาธิการซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ แลว
และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ก็ไดรับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ อีกทั้งไดรับทราบถึงเหตุผล
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
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และความจําเปนดังกลาวประกอบการพิจารณาแลว กรณีจึงยังไมถึงขนาดเปนการใชอํานาจหนาที่
โดยปราศจากหลักเกณฑและเหตุผล อันจะทําใหกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดหรือแยง
ตอหลักนิตธิ รรมหรือการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ ในสวนงบประมาณของสำานักงาน
ศาลยุตธิ รรมและของสำานักงานศาลปกครอง และมาตรา ๒๘ ในสวนงบประมาณของสำานักงาน ป.ป.ช.
ไมขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไมถูกต้องตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด
และวรรคเก้า
(๑๓) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖
เรื่อง
คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ผูรอง
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑
นายวิรัตน กัลยาศิริ ที่ ๒
นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ที่ ๓
และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ที่ ๔
ผูถูกรอง
ประธานรัฐสภา ที่ ๑
รองประธานรัฐสภา ที่ ๒
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๒
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ผูร อ งทัง้ สีเ่ ห็นวา กระบวนการแกไขเพิม่ เติมรางรัฐธรรมนูญและเนือ้ หาของรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิม่ เติม มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒
และมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑
วรรคหนึง่ และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข และมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารทีม่ ชิ อบดวยรัฐธรรมนูญ อันเปนการกระทําทีข่ ดั ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึง่
ผูร อ งทัง้ สีจ่ งึ มีความจําเปนตองอาศัยสิทธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ ยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาใหพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิ
แกผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิ
ใหมกี ารตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึง่ เสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว ซึง่ เปนสิทธิของผูร อ ง
ทีจ่ ะยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ประกอบกับเรือ่ งนีม้ มี ลู กรณีทพี่ อรับฟงในเบือ้ งตนไดวา ผูถ กู รอง
ทัง้ หมดมีพฤติการณในการเสนอญัตติแกไขเพิม่ เติมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ในสวนที่เกี่ยวของกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเขาขายเปนการทําลาย
ระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ ซึง่ เดิมเปนอํานาจหนาทีข่ องวุฒสิ ภาทีม่ าจากการออกแบบ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ เปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามที่ระบุ
๙๘
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ไวในคําปรารภของรัฐธรรมนูญที่มีความมุงหมายใหรัฐธรรมนูญนี้เปนแนวทางในการปกครองประเทศ
โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางทุกขั้นตอน
มีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมดวยการกําหนด
กลไกสถาบันการเมืองทัง้ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหารใหมดี ลุ ยภาพและประสิทธิภาพตามวิถกี ารปกครอง
แบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรม จึงเห็นวา
มีมูลกรณีที่อาจจะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้จึงรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
มีปญ
 หาตองพิจารณาในเบือ้ งตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจในการวินจิ ฉัยเกีย่ วกับกรณี
การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ หรือไม พิจารณาแลวเห็นวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความมุง หมายทีจ่ ะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองไดปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความถูกตอง
ชอบธรรม มีความเปนอิสระและซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชนสว นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแหงผลประโยชน ไมประสงคทจี่ ะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองใดบิดเบือนการใชอาํ นาจโดยเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ปราศจากความชอบธรรมทุกรูปแบบ อีกทัง้ ไมประสงคทจี่ ะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองหยิบยกบท
กฎหมายใดมาเปนขออางเพือ่ ใชเปนฐานสนับสนุน คํา้ จุน ในอันทีจ่ ะแสวงหาผลประโยชนสว นตนหรือพวกพอง
จากการใชอํานาจนั้น ๆ จึงไดนําหลักนิติธรรมมากํากับการใชอํานาจหนาที่ของทุกฝาย ทุกองคกร
และทุกหนวยงานของรัฐภายใตหลักการทีว่ า นอกจากจะตองใชอาํ นาจหนาทีใ่ หถกู ตองตามบทกฎหมาย
ทีม่ อี ยูท วั่ ไปแลว ยังจะตองใชอาํ นาจและปฏิบตั หิ นาทีใ่ หถกู ตองตามหลักนิตธิ รรมดวย
ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ไ็ ดกาํ หนดใหมศี าลรัฐธรรมนูญ มีอาํ นาจหนาทีส่ าํ คัญ
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอาํ นาจเพือ่ ใหเปนไปตามหลักนิตธิ รรม ภายใตหลักการควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อันเปนปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอันทีจ่ ะทําใหสทิ ธิ
และเสรีภาพของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไวไดรบั การคุม ครองอยางเปนรูปธรรม ควบคูไ ปกับการธํารง
และรักษาไวซงึ่ ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เมือ่ พิจารณาโดยตลอดแลว เห็นวา คดีนผี้ รู อ งทัง้ สี่
ใชสทิ ธิพทิ กั ษรฐั ธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอางวาผูถ กู รองทัง้ หมดไดกระทําการเพือ่ ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญั ญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจทีจ่ ะพิจารณาวินจิ ฉัยได
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดประเด็นวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นทีห่ นึง่ กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
(๑) รางรัฐธรรมนูญ แก้ ไขเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บ ที่ มาของสมาชิ ก วุ ฒิ สภาที่ ใช้ ใ นการ
ประชุมพิจารณารวมกันของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับทีม่ กี ารยืน่ ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมตอสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือไม
เห็นวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ที่เสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการมิใชรางเดิมที่นายอุดมเดช
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รัตนเสถียร ยื่นตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดสงสําเนา
ใหสมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม แตเปนรางที่จัดพิมพขึ้นใหมซึ่งมีขอความที่แตกตางจากรางเดิม
หลายประการ มีการเพิม่ เติมหลักการโดยมีการแกไขเพิม่ เติมมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึง่
และมีการดําเนินการในลักษณะทีม่ เี จตนาปกปดขอเท็จจริงไมแจงขอความจริงวาไดมกี ารจัดทํารางขึน้ ใหม
ใหสมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน ดังนั้น จึงมีผลเทากับวาการดําเนินการในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง
(๒) การกำาหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม
เห็นวา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการบัญญัตกิ ฎหมาย เปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะผูท ไี่ ดขอแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติ หรือกรรมาธิการทีส่ งวนความเห็นไว
ยอมมีสทิ ธิทจี่ ะอภิปรายแสดงความเห็นและใหเหตุผลในประเด็นทีไ่ ดแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติ หรือได
สงวนความเห็นไว สําหรับประเด็นนี้ ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ไดมีการตัดสิทธิผูขออภิปรายใน
วาระทีห่ นึง่ และตัดสิทธิผขู อแปรญัตติ ผูส งวนคําแปรญัตติ และผูส งวนความเห็น เปนจํานวนถึง ๕๗ คน
โดยอางวา ความเห็นดังกลาวขัดตอหลักการ ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไมไดมกี ารฟงการอภิปราย ทัง้ นี้ ไดใชเสียงขางมาก
ในทีป่ ระชุมปดการอภิปราย เห็นวา แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพินจิ ของประธานและแมเสียงขางมาก
มีสทิ ธิทจี่ ะลงมติใหปด การอภิปรายไดกต็ าม แตการใชดลุ พินจิ และการใชเสียงขางมากดังกลาว จะตองไม
ตัดสิทธิการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา หรือละเลยไมฟงความเห็นของฝายขางนอย การรวบรัดปดการ
อภิปรายและปดประชุมเพือ่ ใหมกี ารลงคะแนนเสียง จึงเปนการใชอาํ นาจไปในทางทีไ่ มชอบ เอือ้ ประโยชน
แกฝายขางมากโดยไมเปนธรรม อันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม นอกจากนี้ การนับระยะเวลาในการ
แปรญัตติไมถกู ตอง โดยอางวา เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณารับหลักการในวาระทีห่ นึง่ แลว เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
มีผูเสนอกําหนดเวลาในการขอแปรญัตติ ๑๕ วัน และ ๖๐ วัน ซึ่งตามขอบังคับการประชุมจะตองให
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาพิ จ ารณาลงมติ ว  า จะใช กํ า หนดเวลาใด แต ก  อ นที่ จ ะมี ก ารลงมติ เ กิ ด ป ญ หา
เรื่ององคประชุมในขณะนั้นไมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงยังมิไดมีการลงมติ ผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่ง
ใหกาํ หนดเวลายืน่ คําแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ทีร่ ฐั สภารับหลักการ แตมผี ทู กั ทวง ผูถ กู รองที่ ๑
จึงไดนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมไดลงมติใหกําหนด
เวลาแปรญัตติ ๑๕ วัน แตผถู กู รองที่ ๑ ไดสรุปใหเริม่ ตนนับยอนหลังไปโดยใหนบั ระยะเวลา ๑๕ วันนัน้
ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทําใหระยะเวลาการขอแปรญัตติไมครบ ๑๕ วันตามมติที่ประชุม
เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพียง ๑ วัน เทานั้น เห็นวา การแปรญัตติ
เปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็น การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควรเพือ่ ใหสมาชิก
ผูป ระสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาทีแ่ นนอนในการยืน่ ขอแปรญัตติ อันเปนสิทธิในการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ การนับระยะเวลาในการแปรญัตติ ยอมไมอาจนับเวลา
ยอนหลังได แตตองนับตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติเปนตนไป การเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําให
เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมและไมเปนกลาง
จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึง่ และวรรคสอง ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง ดวย การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จึงไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
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(๓) วิธกี ารในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม
เห็นวา เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ภายใตระบบรัฐสภาแบบมีผแู ทนแลว จะเห็นวา สมาชิกรัฐสภานับวาเปนบุคคลทีม่ คี วามสําคัญตอระบบนี้
เปนอยางยิง่ เนือ่ งจากบุคคลเหลานีม้ ฐี านะเปนผูแ ทนของปวงชนทีไ่ ดรบั การเลือกตัง้ โดยประชาชนหรือไดรบั
การสรรหาใหเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาแทนประชาชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒ ไดบญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ วอยางชัดแจงวา สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย
หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชนสว นรวมของปวงชน
ชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน อีกทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่วา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม พิจารณาแลวเห็นวา
มีสมาชิกรัฐสภาบางคนใชบตั รอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอ นื่ ในเครือ่ งออกเสียงลงคะแนนระหวาง
ที่มีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งขัดแยงกับหลักการ
และวิธกี ารทีถ่ กู ตองในเรือ่ งนี้ เห็นไดวา การกระทําเชนนีม้ ลี กั ษณะทีผ่ ดิ ปกติวสิ ยั และมีสมาชิกรัฐสภาใชบตั ร
แสดงตนและออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกสหลายใบ การดําเนินการดังกลาวนอกจาก
จะเปนการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือไดวา เปนผูแทนปวงชนชาวไทย
ซึง่ จะตองปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมอยูใ นความผูกมัดแหงอาณัตมิ อบหมายหรือการครอบงําใด ๆ และตองปฏิบตั ิ
ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชนสว นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๒๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ยั ง ขั ด ต อ ข อ บั ง คั บ การประชุ ม ของรั ฐ สภา
ขั ด ต อ หลั ก ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ที่ ส มาชิ ก รั ฐ สภาได ป ฏิ ญ าณตนไว ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๒๓
และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ที่ใหสมาชิกคนหนึ่ง
มีเพียงเสียงหนึง่ เสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภาในการประชุม
นั้น ๆ เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริตไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย
และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงมิอาจถือวาเปนมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ประเด็นที่สอง การแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทำาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รางขึน้ โดยใชรฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนแมแบบ โดยไดแกไขหลักการในเรื่องคุณสมบัติ
ของสมาชิกวุฒิสภาจากเดิมไวหลายประการ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนเชนการใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
เขามาเปนองคประกอบรวมกับสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ในสัดสวนทีเ่ ทาเทียมกัน เพือ่ ใหโอกาส
แกประชาชนทุกภาคสวน ทุกสาขาอาชีพ ไดมีสวนรวมในการทําหนาที่ของวุฒิสภา ใหเกิดประโยชนแก
ประเทศชาติไดอยางรอบคอบ ทั้งยังไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนอิสระจากการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน หามบุพการี คูสมรส บุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาและกําหนดเวลาหามเกี่ยวของกับ
พรรคการเมืองและดํารงตําแหนงทางการเมืองไวเปนเวลา ๕ ป เปนตน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหรฐั สภาประกอบดวย
๒ สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ใหมีดุลยภาพระหวางกัน โดยไดกําหนดบทบาทของวุฒิสภา
ให เ ป น องค ก รตรวจทานกลั่ น กรองการทํ า งานของสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรและถ ว งดุ ล อํ า นาจ
กั บ สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร โดยให อํ า นาจสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรได ในกรณีที่ถูกกลาวหาวามีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๐ เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่
ของสมาชิกวุฒิสภาแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระ
จากสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรอย า งแท จ ริ ง จึ ง ได บั ญ ญั ติ ห  า มความสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั น ดั ง กล า ว
เพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไมอาจหวัง
ไดวา จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา อันเปนการขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน
อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้ เปนการแก
กลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลวในอดีต เปนจุดบกพรองที่ลอแหลม เสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธา
และสามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย เปนความพยายามนําประเทศชาติใหถอยหลังเขาคลอง
ทําใหวฒ
ุ สิ ภากลับไปเปนสภาญาติพนี่ อ ง สภาของครอบครัว และสภาผัวเมีย สูญเสียสถานะและศักยภาพ
แหงการเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน
ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจรัฐ ตัดการมีสวนรวมของปวงประชา
หลากสาขาหลายอาชีพ เปนการเปดชองใหผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองโดยวิธกี ารทีม่ ไิ ดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ การแกไขทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา
ใหมาจากการเลือกตัง้ เพียงทางเดียว อันมีทมี่ าเหมือนกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จึงยอมเปนเสมือนสภา
เดียวกัน ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระซึ่งกันและกันของทั้งสองสภา เปนการทําลายลักษณะและ
สาระสําคัญของระบบสองสภาใหสญ
ู สิน้ ไป อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขและเปดทางใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการครัง้ นีไ้ ดอาํ นาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑
ยังขัดตอรัฐธรรมนูญ ในเรือ่ งกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ที่จะตองสงรางกฎหมายดังกลาว
ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ เสี ย ก อ น ซึ่ ง ขั ด กั บ หลั ก การดุ ล
และคานอํานาจอันเปนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหฝา ยการเมืองสามารถออกกฎหมาย
ไดตามอําเภอใจ โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
การดำาเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของผูถ้ กู ร้องทัง้ หมดในคดีนี้ เปนการกระทำา
ทีไ่ มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
มาตรา ๒๙๑ (๑) (๒) และ (๔) และมาตรา ๓ วรรคสอง และมีเนือ้ ความทีเ่ ปนสาระสำาคัญขัดแย้งตอ
หลักการพืน้ ฐานและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปน
๑๐๒
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การกระทำาเพือ่ ให้ผถู้ กู ร้องทัง้ หมดได้มาซึง่ อำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เปนไปตามวิถที าง
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง
สวนที่ผู้ร้องที่ ๑ ขอให้ยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาวนั้น เห็นวา ยังไมเข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสาม และวรรคสี่ จึงให้ยกคำาร้อง
ในสวนนี้
(๑๔) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖
เรือ่ ง
พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม
ผูร อ ง
ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรสี ง คําโตแยงของจําเลยในแตละคดี เพือ่ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
พนักงานอัยการจังหวัดสระแกว ฟองสหกรณการเกษตร ส จํากัด นาย ว และนาย ว เปน
จําเลยในอาญา ความผิดฐานรวมกันขายปุย อินทรียป ลอมอันเปนความผิดตอพระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒/๒ (๕) มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๒/๔ มาตรา ๗๒/๕ และมาตรา ๗๒/๖
พระราชบัญญัตปิ ยุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ และพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
ฟองบริษทั ฟ จํากัด และนาย ส เปนจําเลยในคดีอาญา ความผิดฐานรวมกันผลิตปุย เคมีปลอมเพือ่ การคา
โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองตํา่ กวารอยละสิบตามทีข่ นึ้ ทะเบียนไวหรือระบุไวในฉลาก อันเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๒/๕
พระราชบัญญัตปิ ยุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ จําเลยในแตละคดียนื่ คํารองตอศาลโตแยงวา
พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา
๔๐(๕) และมาตรา ๓๐ ศาลจังหวัดสระแกวและศาลจังหวัดมีนบุรสี ง คําโตแยงของจําเลยในแตละคดี เพือ่ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ รวม ๒ คํารอง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายทีม่ ผี ลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย โดยโจทกไมจาํ ตอง
พิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิด
ของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจาํ เลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา โดยบทบัญญัติ
มาตรา ๗๒/๕ วางขอสันนิษฐานวา ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ หุน สวน
ผูจ ดั การ ผูแ ทนนิตบิ คุ คล หรือผูซ งึ่ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล
ผูก ระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตนไมไดมสี ว นรูเ ห็นในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลดังกลาว
นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตก
เปนผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม
หรือถูกคุมขัง โดยไมมพี ยานหลักฐานตามสมควรในเบือ้ งตนวาบุคคลนัน้ ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใด
อันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวน
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ทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของผูต อ งหาหรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูต อ งหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือ
มีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคล
ซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามิใหตองตกอยูในฐานะเปนผูกระทําความผิดกอนที่จะไดรับการ
พิสจู นความผิดจากโจทก โดยใหสนั นิษฐานไวกอ นวาผูต อ งหาหรือจําเลยไมมคี วามผิดจนกวาจะมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของผูเสียหาย
ผูต อ งหา จําเลย และพยานในคดีอาญาใหไดรบั ความคุม ครองและความชวยเหลือทีจ่ าํ เปนและเหมาะสมจากรัฐ
โดยการกําหนดคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่รับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุทรี่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ วจะกระทํามิได สวนพระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจําเลย โดยโจทก
ไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทํา
ความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจาํ เลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา โดย
วางขอสันนิษฐานวา ถาผูก ระทําความผิดเปนนิตบิ คุ คล ก็ใหกรรมการผูจ ดั การ หุน สวนผูจ ดั การผูแ ทนนิตบิ คุ คล
หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว ประกอบกับ
หลักพื้นฐานวาดวยความรับผิดทางอาญา นั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ บัญญัติวา “บุคคล
จะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํา ...” ดังนั้น บุคคลไมวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะมี
ความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวน ละเวน เพิกเฉย หรือการไมกระทํา
ในลักษณะอืน่ ๆ ดวย เพราะฉะนั้น การที่กรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล
หรือผูซ ง่ึ รับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลจะตองรวมรับผิดตามทีน่ ติ บิ คุ คลเปนผูก ระทําความผิดดวย
ก็ตอ เมือ่ บุคคลเหลานัน้ มีการกระทํา หรืองดเวนกระทําการทีต่ นมีหนาทีต่ อ งปองกันผล หรือควรตองกระทําดวย
แตพระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ุย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลจะตองรวมรับผิดกับนิตบิ คุ คลทีเ่ ปนผูก ระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยโจทกไมตอ งพิสจู นใหเห็นวาบุคคลเหลานัน้ ซึง่ เปนจําเลยไดมกี ารกระทํา หรืองดเวน หรือไมกระทําการ
อันเปนความผิดตามกฎหมายแตอยางใดกอน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิด
ของผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงือ่ นไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริง
ที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระ
การพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติ
มาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย
ซึง่ ทําใหบคุ คลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมพี ยานหลักฐาน
ตามสมควรในเบือ้ งตนวาบุคคลนัน้ ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับความผิดตามทีถ่ กู กลาวหา
พระราชบัญญัตปิ ยุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ในสวนทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของผูต อ งหาหรือจําเลยโดย
ไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น
๑๐๔
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จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ
หุน้ สวนผูจ้ ดั การ ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล หรือผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการดำาเนินการของนิตบิ คุ คลนัน้ ต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย โดยไมปรากฏวามีการกระทำาหรือมีเจตนาประการใด
อันเกีย่ วกับการกระทำาความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ เปนบทบัญญัตทิ ขี่ ดั แย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙
วรรคสอง เปนอันใช้บังคับไมได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว จึงไมจำาต้อง
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
(๑๕) ยอคำาวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๕๖
เรือ่ ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒) วา พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒
วรรคสอง กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ หรือไม
ผูร อ ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง
ผูร อ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒)
กรณีไดรับเรื่องรองเรียนจากคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค วา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวา
ผูรองเรียนกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งผูรองเรียนเห็นวา การดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและ
การพิจารณาวินจิ ฉัยชีม้ ลู ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนธรรมและมีปญ หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย รวมทัง้ ถูกจํากัดสิทธิในการอุทธรณ จึงขอใหผรู อ งเสนอเรือ่ งพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) และมาตรา ๙๒ วรรคสอง
ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ผูรองเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ และวรรคสอง เปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีส่ ง ผลใหผบู งั คับ
บัญชามีคาํ สัง่ ลงโทษทางวินยั ตอไปตามมาตรา ๙๓ ซึง่ เปนคําสัง่ ทางปกครอง บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาว
จึงกระทบตอสิทธิมนุษยชนเพราะเกีย่ วของกับการพิจารณาคดีเกีย่ วกับสิทธิและหนาทีซ่ งึ่ ไดรบั การรับรองโดย
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๔ อันเปนสนธิสญั ญาดานสิทธิมนุษยชน
ทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีอยูด ว ยและเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีก่ าํ หนดกระบวนการพิจารณาโทษทางวินยั
แกขา ราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม ขาราชการตุลาการศาลปกครอง และขาราชการอัยการ ใหแตกตาง
จากขาราชการทัว่ ไป ซึง่ แมวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคสอง จะไดรบั รองความเปนอิสระของผูพ พิ ากษา
และตุลาการในการพิพากษาอรรถคดี และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง จะไดรบั รองความเปนอิสระ
ของพนักงานอัยการในการพิจารณาสัง่ คดีกต็ าม แตถา ขาราชการเหลานัน้ ทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก็มอี าํ นาจตรวจสอบไดเชนเดียวกับขาราชการทัว่ ไป ความเปนอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวจึงไม
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๑๐๕

สามารถอางได นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ก็มไิ ดใหคาํ นิยามของขาราชการทัว่ ไปกับขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม ขาราชการ
ตุลาการศาลปกครอง และขาราชการอัยการไวแตกตางกัน รวมทัง้ กระบวนการตรวจสอบขาราชการทัง้ สองกลุม
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มไิ ดมคี วามแตกตางกัน ประกอบกับขาราชการทัง้ สองกลุม กระทําความผิดวินยั
อยางเดียวกันก็อาจไดรบั โทษทางวินยั ทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง จึงเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ มิไดเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีม่ ปี ญ หาเกีย่ วกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง เปน
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีก่ ระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญ หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๓
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยบัญญัติวา บุคคลยอมเสมอภาค
กันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่ งถิน่ กําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได และมาตรการทีร่ ฐั กําหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบคุ คลสามารถใชสทิ ธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม สวนพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
เกีย่ วกับการดําเนินการทางวินยั โดยใชบงั คับกับผูถ กู กลาวหาซึง่ เปนขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม ขาราชการ
ตุลาการศาลปกครอง หรือขาราชการอัยการ โดยหลักเกณฑการพิจารณาโทษทางวินยั แกเจาหนาทีข่ องรัฐกลุม นี้
แมจะมีความแตกตางจากเจาหนาทีข่ องรัฐตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แตก็เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ
เพือ่ ใหการดําเนินการทางวินยั ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการบริหารงานบุคคลของขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง และขาราชการอัยการ ที่มีความเปนอิสระตามลักษณะของภารกิจซึ่งมี
ความจําเปนและเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ดังนั้น พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง จึงเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อให
การดําเนินการทางวินัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง และขาราชการอัยการมีความเปนอิสระตามลักษณะของภารกิจดังทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญซึ่งไมมีลักษณะขัดตอหลักความเสมอภาคหรือเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรคสอง ไมขัด
หรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐

๑๐๖
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สวนที่

๓

การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมสำาคัญของประเทศ

๑. การมีสวนรวมในพระราชพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมสำาคัญของประเทศ
งานพระราชพิธีและงานพิธีตางๆ ถือเปนเอกลักษณสําคัญอยางยิ่งที่แสดงถึงความเปน
ราชอาณาจักรไทย อันสืบเนื่องยาวนานมากกวาเจ็ดรอยป หลักฐานสําคัญปรากฏมาแตสมัยเมื่อ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูท อง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให กํ า หนดไว ใ นกฎมณเฑี ย รบาลว า เดื อ นใดมี พ ระราชพิ ธี ใ ด เพื่ อ เป น แบบแผนให สื บ ทอดปฏิ บั ติ
มาจวบจนปจจุบัน
พระราชพิธีในรัชกาลปจจุบัน ซึ่งเปนพระราชพิธีประจํา เฉพาะที่เปนหมายกําหนดการ
ของสํานักพระราชวังเปดโอกาสใหขาราชการทุกฝายไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญลวนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและไดแสดงกตเวทิตาธรรม โดยการเขา
รวมงานพระราชพิธี รัฐพิธีตางๆ ตลอดป พ.ศ. ๒๕๕๖
- วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง
- วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ ในพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ วางพานพุมดอกไม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร
- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกลาฯ ถวายพานดอกไมสด
วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา
- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยผูบ ริหารและขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพานพุม ดอกไมสกั การะ เนือ่ งในวันสัญญาธรรมศักดิ์ ณ อนุสาวรีย
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต
- วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ วางพานพุม ดอกไม เนือ่ งในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพระพุทธยอดฟา
- วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ ในพระราชพิธี
ถวายราชสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ ในพระราชพิธี
ฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
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- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ ในพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาอาคารรัฐสภา
- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลา วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
- วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดทําหนังสือขอพระราชทานกราบทูลถวายพระพร
วันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยผูบริหารเขารวมบันทึกเทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ เนือ่ งในโอกาส
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดทําหนังสือขอพระราชทานกราบทูลถวาย
พระพรชัยมงคล วันคลายวันประสูติพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ ในพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ ในพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล วันเขาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมลงนามถวาย
พระพรฯ เนือ่ งในพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ พระบรมมหาราชวัง
- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพิธีถวาย
เครือ่ งราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนือ่ งในการพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลา
“วันรพี” ณ พระรูปพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หนาอาคารศาลยุติธรรม
- วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระบรมมหาราชวัง
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- วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
- วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลา
พิธีวางพวงมาลาเจาพระยารัตนาธิเบศร ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ การบําเพ็ญ
พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ครบ ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลา พิธถี วายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
เนือ่ งในวันปยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสติ
- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล วันปยมหาราช ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศล ถวายผาพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
- วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
- วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส
- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
- วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูบริหารและขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขารวมพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม
- วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยผูบ ริหาร ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและรวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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- วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยผูบริหาร และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
สํานักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๔ ป ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ณ พระบรมราชานุสรณ สวนลุมพินี
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยผูบ ริหาร เขารวมบันทึกเทปโทรทัศน ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ เนือ่ งในโอกาส
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเปนเจาภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ นําขาราชการถวาย
สัตยปฏิญาณตน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ณ อาคารที่ทําการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงนาม
ถวายพระพรและเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ทองพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพานพุม ดอกไม เนือ่ งในวันคลายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หนาอาคารรัฐสภา
- วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาฯ
พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมวางพานพุมดอกไม เนื่องในวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย วงเวียนใหญ

๑๑๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

พระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำาคัญของประเทศ

ภาพกิจกรรม

นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ประธาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นายเฉลิ ม พล เอกอุ รุ
ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยผูบ ริหาร
สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร ว มลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ พระบรมมหาราชวั ง เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎราชกุ ม าร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
ใหผูแทนพระองค อัญเชิญบัตรอํานวยพรสงความสุข เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช
๒๕๕๖ พระราชทานแก นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ขาราชการและเจาหนาทีข่ องสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ อันเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และยังความปลื้มปติเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได ณ หองประธานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๓

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิ ก าร
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพานพุม
ดอกไม ส ดถวายราชสั ก การะ เนื่ อ งในวั น ที่
ระลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู  หั ว
พระมหาเจษฎาราชเจ า พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖
เมือ่ วันอาทิตยที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย  ลานพลั บ พลา
มหาเจษฎาบดินทร วัดราชนัดดารามวรวิหาร

นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยผูบริหารและขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพานพุมดอกไมสดสักการะ เนื่องในวันสัญญาธรรมศักดิ์
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมือ่ วันศุกร ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อนุสาวรียศ าสตราจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
๑๑๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพานพุมดอกไมสดถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น เสาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๕ น.
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๕

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร อ มด ว ย
ข า ราชการสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เข า ร ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะ
เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูห วั พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ พระบรมราชานุสาวรีย หนาอาคารรัฐสภา

๑๑๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พร อ มด ว ยข า ราชการสํ า นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลา
ถวายราชสั ก การะ เนื่ อ งในวั น คล า ย
วั น สวรรคต
พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย ที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุ ส รณ วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๗

นายวสั น ต สร อ ยพิ สุ ท ธิ์ ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นายจรู ญ อิ น ทจาร
นายเฉลิมพลเอกอุรุ และ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยผูบริหาร
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมบันทึกเทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕
เนือ่ งในโอกาสถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕

คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ผู  บ ริ ห ารสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร ว ม
ลงนามถวายพระพรฯ เนือ่ งในพระราชพิธเี ฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑๑๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันอาทิตย
ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

คณะขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมวางพวงมาลาสักการะพระรูป
กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ เนือ่ งใน “วันรพี” พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามหนาอาคารศาลยุติธรรม

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๙

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูบ ริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เขาลงนามถวายพระพรฯ เนื่องใน
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระบรมมหาราชวัง เมือ่ วันจันทร ที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมพิธีถวาย
เครือ่ งราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันจันทร ที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๖เวลา ๑๙.๑๙ น.
๑๒๐

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะข า ราชการสํ า นั ก งานศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ เข า ร ว มวางพวงมาลาเนื่ อ ง
ในวั น ระลึ ก ท า นเจ า พระยารั ต นาธิ เ บศร
เมื่ อ วั น อั ง คาร ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิ ก าร
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข า ร ว มวางพวง
มาลาถวายราชสั ก การะ พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั เนือ่ งในวันปยมหาราช
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมือ่ วันพุธ ที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ พระบรมราชานุสรณ พระลาน
พระราชวังดุสิต

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๑

นายจรูญ อินทจาร ประธาน
ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ น า ย จ รั ญ
ภักดีธนากุล และ นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร อ ม
ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและ
ร ว มลงนามถวายพระพร สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ใหทรงมีพระพลานามัย
แข็ ง แรง ณ ตึ ก อานั น ทมหิ ด ล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑๒๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรู ญ อิ น ทรจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวย
ผูบริหารและขาราชการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมงานเนื่องใน
โอกาส วันสถาปนาสํานักงาน ป.ป.ช.
ครบรอบ ๑๔ ป ณ สํานักงาน ป.ป.ช.
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมือ่ วันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นายป ญ ญา อุ ด ชาชน ที่ ป รึ ก ษา
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการ
สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข า ร ว มถวาย
บังคมพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในอภิลักขิตสมัย
คลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ณ พระบรมราชานุสรณ สวนลุมพินี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๓

นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ
นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอม
ดวยผูบ ริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขารวมบันทึก
เทปโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ช อ ง ๕ เนื่ อ งในโอกาสถวายพระพรชั ย มงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕

๑๒๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรู ญ อิ น ทจาร ประธาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร อ มด ว ยตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญและขาราชการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมเปนเจาภาพงานสวด
พระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘
พ ฤ ศ จิ ก า ย น ๒ ๕ ๕ ๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๕

นายจรู ญ อิ น ทจาร ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รวมลงนามถวายพระพร และ เขาเฝาฯ ถวาย
พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จออกมหาสมาคมเนือ่ งในวโรกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ท อ งพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ

๑๒๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
สํ า นั ก ง า น ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
พร อ มด ว ยข า ราชการสํ า นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมพิธวี างพานพุม
ถ ว า ย ร า ช สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ ร ม
ราชานุ ส าวรี ย  พ ระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล า เจ า อยู  หั ว เนื่ อ งใน
วันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ ธั น วาคม ๒๕๕๖
ณ พระบรมราชานุสาวรียพ ระบาท
สมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู  หั ว
หนาตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมพิธีวางพานพุม
ถ วา ย ร า ช สั ก ก า ร ะ เ นื่ องในวั นส ม เ ด็ จ
พระเจาตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ พระบรมราชานุสาวรียส มเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช วงเวียนใหญ เมื่อวันเสาร ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒๗

สวนที่

๔

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๓๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓๓

๑๓๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓๕

๑๓๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓๗

๑๓๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓๙

๑๔๐

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔๑

๑๔๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔๓

คณะทำางานจัดทำา
“รายงานประจำาปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจำาปี ๒๕๕๖”

ประธาน

๑. นายเชาวนะ ไตรมาศ

คณะทำางาน
๑. นายปญญา อุดชาชน
๒. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค
๓. นายพิมล ธรรมพิทักษพงษ
๔. นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย
๕. นางวิภาวรรณ หะวานนท
๖. นางฉัตรแกว เลิศไพฑูรย
๗. นายนนทนิพัทธ โพธิ์เดชธํารง
๘. นายชวลิต ศรีโฉมงาม
๙. นางสาวสาวิตรี อมรตานนท
๑๐. นางอัจฉรียา อนันตพงศ
๑๑. นายบุญเสริม นาคสาร
๑๒. นางพรพิมล นิลทจันทร
๑๓. นางพจีกานต สวัตติวงศ
๑๔. นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค
๑๕. นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน
๑๖. นางสาวณัฏฐิญา ยาณะปลูก
๑๗. นายเฉลิมชนม บุญเกียรติสกุล
๑๘. นายปวริศร จันทรแทน
๑๙. นางสาวอาริตา เจริญสุข

๑๔๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูทรงคุณวุฒิดานคดีและวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
ผูอํานวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการสํานักคดี ๕
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ
ผูอํานวยการกลุมงานประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
พนักงานธุรการทั่วไป

ศาลรัฐธรรมนูญ (ที่ทําการเดิม)

อาคารบานเจาพระยารัตนาธิเบศร
เลขที่ ๓๒๖ ถนนจักรเพชร แขวงวังบรูพาภิรมย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร A)
เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๗๗๗๗ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๕๒๒
www.constitutionalcourt.or.th

