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ศาลรัฐธรรมนูญ

ค�ำกล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งคณะผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญล้วนมีจิต
จงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีส่ ดุ มิได้ จึงพร้อมใจกันจัดพิธแี สดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวน�ำด้วยข้อความดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อรับทราบประกาศส�ำนักพระราชวัง ฉบับวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังความวิปโยคโทมนัสอย่างยิ่งใหญ่ แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและ
พสกนิกรชาวไทย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนเกิดและเติบโตมาในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้ส�ำนึกตระหนักเสมอมาในพระราชจริยวัตรที่ทรงพระราชอุตสาหะบ�ำเพ็ญโดยตลอดต่อเนื่อง นับแต่
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ว่าการทั้งหลายทั้งปวงนั้น ก็เพื่อความสุขสมบูรณ์ของอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
ราชอาณาจักรไทยด�ำรงความสวัสดีสบื มา ก็ดว้ ยพระบุญญาธิการบารมีเป็นอเนกอนันต์ดว้ ยทรงยึดมัน่ ในทศพิธราชธรรมแห่ง
พระบรมกษัตริยาธิราชตามขัตติยราชประเพณีอยู่เป็นนิจ สถิตอยู่ในธรรมจริยาสัมมาปฏิบัติเป็นอาจิณ พระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่จึงบรรลุศุภผล พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมสุดจะพรรณนานี้ จึงครองน�้ำใจของคนไทยทั้งชาติ
ให้มีใจผูกพันสนิทแนบแน่นด้วยความจงรักภักดีอย่างมิรู้คลาย
ในวาระแห่งความโทมนัสยิ่งนัก เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมจิตแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา ๙ นาที”

18-0752 000.indd 4

9/29/2561 BE 1:04 PM

ANNUAL REPORT 2016

		

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF THAILAND

ค�ำน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้สนิ้ สุดลงอันเนือ่ งมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิน้ สุดลงโดยประกาศคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง โดยให้
ศาลทั้งหลายยังคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
สร้างบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐ
และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ได้ก�ำหนดให้มสี �ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีธ่ รุ การของศาลรัฐธรรมนูญ มีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการด�ำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดว่า เมื่อส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท�ำการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙ ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ รายงานต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและน�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญ

สารบัญ
			

หน้า

คำ�นำ�		
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ก-ง
จ

ส่วนที่ ๑ โครงสร้างและอำ�นาจหน้าที่
๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๒ อำ�นาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๑ อำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๒ พันธกิจของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๓ โครงสร้างสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๒.๔ อัตรากำ�ลังของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑
๒
๒
๔
๙
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๔

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการของศาลรัฐธรรมนูญและสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ผลการปฏิบัติราชการด้านคดี
		 ๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๒ สรุปคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๓ การดำ�เนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
		
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
		 ๑.๔ การพัฒนาระบบงานคดีและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

๑๗
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ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
๓๗
แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๓๗
๒.๑ วิสัยทัศน์
๓๗
๒.๒ พันธกิจ
๓๗
๒.๓ เป้าประสงค์
๓๗
๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง
๓๘
มีจริยธรรมและคุณธรรม		
๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๔๘
๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
๕๐
๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
๕๒
๒.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย
๕๔

ส่วนที่ ๓ การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ
๑. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ
๒. ประมวลภาพกิจกรรม

๖๑
๖๒
๖๕

ส่วนที่ ๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๗๑
๗๒

รายชื่อคณะทำ�งาน

๙๐
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ
โดยให้มอี �ำ นาจหน้าทีค่ มุ้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมาเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้สนิ้ สุดลงอันเนือ่ งมาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ ต่อมาได้มปี ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง โดยให้ศาลทั้งหลายยังคงมีอำ�นาจดำ�เนินการพิจารณา
และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
		
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเป็น ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามคำ�แนะนำ�ของวุฒิสภา โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศให้ศาลทั้งหลาย คงมีอำ�นาจดำ�เนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดี
ตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
		
๑.๑.๑ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๒๐๔))
			
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จำ�นวน
๓ คน
		
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
โดยวิธีลงคะแนนลับ จำ�นวน ๒ คน
		
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง
จำ�นวน ๒ คน
		
(๔) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขารั ฐ ศาสตร  รั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ สั ง คมศาสตร์ อื่ น ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง จำ�นวน ๒ คน
		
ในกรณีทไี่ ม่มผี พู้ พิ ากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้รบั เลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของการดำ�รงตำ�แหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ในมาตรา ๒๐๕ และ
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
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๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ๑

ประธานวุฒิสภา
นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภารับทราบ

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
เลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา
จำ�นวน ๓ คน

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จำ�นวน ๒ คน

วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหา๒
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทำ�หน้าที่สรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
จำ�นวน ๒ คน
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่น
จำ�นวน ๒ คน

๑ - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๙ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
๒ - คณะกรรมการสรรหา จ�ำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และอำ�นาจหน้าที่อื่น ดังนี้
		
๑.๒.๑ การวินิจฉัยกรณีประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข
			
เมือ่ มีกรณีไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีใ้ ช้บงั คับแก่กรณีใด ซึง่ เกิดขึน้ นอกวงงานของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ก็ได้ แต่สำ�หรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระทำ�ได้เฉพาะเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา ๕)
		
๑.๒.๒ การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว
			
รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้มีการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญโดยกำ�หนดให้มีช่องทางการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ๒ กรณี คือ
			
๑) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๕)
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ
แก่คดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรมศาลปกครอง
หรือศาลทหาร และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความในคดีนั้นโต้แย้งว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เกีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลโดยมติทปี่ ระชุมใหญ่สง่ ความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่า บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีนี้ศาลสามารถพิจารณาต่อไปได้แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
				 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี้ หมายถึง กฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อำ�นาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ดังเช่นพระราชบัญญัติ
			
๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นผู้เสนอ (มาตรา ๔๕)
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นผูเ้ สนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ อาจเป็นกรณีทมี่ ผี รู้ อ้ งเรียน ต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
หรือเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินอาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้
				 สำ�หรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น
มีความหมายเดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม ๑) ซึ่งหมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้น โดยองค์กร
ที่ใช้อำ�นาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
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๑.๒.๓ การวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนหรือไม่
(มาตรา ๒๓)
			
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให้อำ�นาจกับ
ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาว่าหนังสือสัญญาใดทีฝ่ า่ ยบริหารทำ�ความตกลงกับนานาประเทศหรือ
กับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนหรือไม่ หนังสือสัญญาดังกล่าวได้แก่
			
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
			
๒) หนังสือสัญญาทีม่ บี ทเปลีย่ นแปลงเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมี
เขตอำ�นาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
			
๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
			
๔) หนังสือสัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
			
เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามหนังสือสัญญาดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้อง
		
๑.๒.๔ การวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
			
ตามที่ ม าตรา ๔๕ ประกอบกั บ ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕๗/๒๕๕๗
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ทำ�ให้อำ�นาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๖ ประการดังนี้
			
๑) การวินจิ ฉัยชีข้ าดคำ�สัง่ ของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีไ่ ม่รบั จดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง
(มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔)
				 ผูย้ นื่ จดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองทีไ่ ม่เห็นด้วยกับคำ�สัง่ ไม่รบั จดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ของนายทะเบียน อาจยื่นคำ�ร้องคัดค้านคำ�สั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งคำ�สั่งดังกล่าว
			
๒) การวินิจฉัยชี้ขาดคำ�สั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยู่และลายมือชื่อของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทีไ่ ด้จดแจ้งไว้กบั นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตัง้ สาขา
พรรคการเมือง (มาตรา ๔๑)
				 หัวหน้าพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก การขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง กรณีที่สอง การขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน และกรณี
ทีส่ าม การขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตัง้ สาขาพรรคการเมือง ในกรณีเช่นว่านี้ หัวหน้าพรรคการเมือง
ดังกล่าวอาจยื่นคำ�ร้องคัดค้านคำ�สั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคำ�สั่งไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
			
๓) การวินิจฉัยให้หัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับ
พรรคการเมือง หรือให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตำ�แหน่ง
(มาตรา ๓๑)

18-0752 000.indd 5

9/29/2561 BE 1:04 PM

6

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

				 เมือ่ ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง จัดให้พรรคการเมืองกระทำ�การใด ๆ ฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง นายทะเบียน
มีอ�ำ นาจเตือนเป็นหนังสือให้หวั หน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้
ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำ�นั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำ�หนด
				 ถ้ า หั ว หน้ า พรรคการเมื อ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อ กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมือง ไม่ปฏิบัติตามคำ�เตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอ�ำ นาจยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ให้ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำ�ดังกล่าวหรือให้หวั หน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตำ�แหน่งได้
			
๔) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑)
				 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเห็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
				 (๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองนั้นไม่ดำ�เนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก
ซึง่ มีทอี่ ยูใ่ นแต่ละภาคตามบัญชีรายชือ่ ภาคและจังหวัดทีน่ ายทะเบียนประกาศกำ�หนด และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ภาคละหนึ่งสาขา
				 (๒) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง
ติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
				 (๓) มีจำ�นวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
				 (๔) ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดำ�เนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
				 เมื่ อ ปรากฏต่ อ นายทะเบี ย นหรื อ เมื่ อ มี ผู้ ยื่ น คำ � ร้ อ งต่ อ นายทะเบี ย นว่ า มี เ หตุ ดั ง กล่ า วให้
นายทะเบียนดำ�เนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริงให้นายทะเบียน
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาว่ า พรรคการเมื อ งนั้ น สิ้ น สภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง
				 ในกรณีทหี่ วั หน้าพรรคการเมืองทีถ่ กู ประกาศว่าสิน้ สภาพ เห็นว่าการประกาศของนายทะเบียน
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำ�สั่งเลิกการประกาศได้
			
๕) การวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)
				 การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีเกีย่ วกับการบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา
๙๓ และกรณีเกี่ยวกับการกระทำ�ของพรรคการเมืองที่มีผลกระทบต่อการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔
				 เหตุการณ์ยบุ พรรคการเมือง กรณีการบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ มีดงั นี้
				 (๑) กรณีที่พรรคการเมืองมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนั้น
ยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่
				 (๒) กรณีที่พรรคการเมืองใดไม่จัดทำ�รายงานการดำ�เนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี
ปฏิทินที่ผ่านมาแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง)
				 (๓) กรณีที่พรรคการเมืองไม่จัดทำ�รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)
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				 เมือ่ ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุดงั กล่าว ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี เ หตุ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น กั บ พรรคการเมื อ งของคำ � ร้ อ งของนายทะเบี ย นให้
ศาลรัฐธรรมนูญส่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
				 เหตุของการยุบพรรคการเมือง กรณีการกระทำ�ของพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อการปกครอง
และความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้
				 (๑) กระทำ�การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ หรือกระทำ�การตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทำ�เพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจโดยวิธีการดังกล่าว
				 (๒) กระทำ�การอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีผล
ทำ�ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
				 (๓) กระทำ�การอันอาจเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
				 (๔) กระทำ�การอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
				 (๕) กระทำ�การฝ่าฝืนโดยรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกหรือดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ
ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑) กระทำ�การ
ฝ่าฝืนโดยช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้
ได้รบั เลือกตัง้ หรือได้รบั การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา (มาตรา ๔๓) กระทำ�การฝ่าฝืนโดยรับบริจาคเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) กระทำ�การฝ่าฝืนโดยรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทำ�การหรือสนับสนุนการกระทำ�
อันเป็นการบ่อนทำ�ลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินหรือกระทำ�
การอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำ�การอันเป็นการทำ�ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (มาตรา ๖๖) กระทำ�การฝ่าฝืนโดยรับบริจาคเพื่อดำ�เนินกิจการของพรรคการเมือง
จากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ
ห้ามไว้ หรือตามที่กำ�หนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๖๙) กระทำ�การฝ่าฝืนโดยสมคบ รู้เห็นเป็นใจ
หรื อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลใดดำ � เนิ น การใด เพื่ อ ให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หลงเชื่ อ หรื อ เข้ า ใจว่ า
พรรคการเมืองอืน่ หรือบุคคลใดกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔)
				 เมื่ อ ปรากฏต่ อ นายทะเบี ย น หรื อ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทำ�การตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นคำ�ร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่ง
ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายทะเบียนตั้งคณะทำ�งานขึ้นคณะหนึ่ง
โดยมีผแู้ ทนจากนายทะเบียนและผูแ้ ทนจากสำ�นักงานอัยการสูงสุดเพือ่ ดำ�เนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อยั การ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

สูงสุดเพื่อยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทำ�งานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ยืน่ คำ�ร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีแ่ ต่งตัง้ คณะทำ�งานให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้
มีอำ�นาจยื่นคำ�ร้องเอง
				 หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการดำ�เนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระทำ�การ
ตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ แจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งระงับการกระทำ�ดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
				 ๖) การวิ นิ จ ฉั ย เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมือง (มาตรา ๙๘)
				 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุจากกรณีมกี ารกระทำ�ทีม่ ผี ลกระทบต่อการปกครอง
หรือความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำ�ดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไข
การกระทำ�ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น มีกำ�หนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคำ�สั่งให้ยุบพรรคการเมือง
		
๑.๒.๕ การวินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผล
			
การออกเสียงประชามติของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า มีบทบัญญัติใดยังไม่สอดคล้องกับ
ผลการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๖ ให้เพิ่มมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยแก้ไขเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ และเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับประเด็นดังกล่าวและมีผลให้บทบัญญัติ
ของร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดำ�เนินการแก้ไข
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
ผลการออกเสียงประชามติ แล้วส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการ
ออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เห็นแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทบัญญัติใดยังไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติและได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญคืนให้แก่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำ เนินการแก้ไขตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
แล้วซึ่งต้องทำ�ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีนำ�ร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป ตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด โดยให้นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับร่างรัฐธรรมนูญ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์แล้ว
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๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้ร้องยื่นคำ�ร้อง
ประธานศาลหรือตุลาการ
ที่ศาลมอบหมายทำ�การ
แต่งตั้งตุลาการประจำ�คดี

กรณีมีความจำ�เป็นเร่งด่วน และ
ประธานศาลไม่ได้แต่งตั้ง
ตุลาการประจำ�คดี

ตุลาการประจำ�คดีตรวจ และมีคำ�สั่ง
ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ศาลตรวจและมีคำ�สั่งภายใน
๓ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับคำ�ร้อง

กรณีมีความเห็นรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย
ศาลไม่เห็นพ้องด้วย
และมีคำ�สั่งให้รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีคำ�สั่งรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

นำ�คำ�ร้องเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน นับแต่
มีความเห็น
ศาลเห็นพ้องด้วย

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

กรณีมีคำ�สั่งไม่รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น ไม่รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

จัดทำ�คำ�สั่งและ
แจ้งผู้ร้องทราบ

คดีมีผู้ถูกร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ส่งสำ�เนาคำ�ร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีคำ�สั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสำ�เนาคำ�ร้อง เพื่อจัดทำ�และยื่นคำ�ชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันรับสำ�เนาคำ�ร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำ�หนด
ศาลอาจมีคำ�สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็ได้ ทั้งนี้ในการดำ�เนินกระบวนพิจารณาต่อไป หากศาลเห็นว่า
คดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
โดยไม่ทำ�การไต่สวนก็ได้
กรณีศาลไม่ทำ�การ
ไต่สวน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อกำ�หนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำ�คำ�วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)
กรณีศาล
ไม่ทำ�การไต่สวน

กรณีศาล
ทำ�การไต่สวน
ส่งสำ�เนาประกาศแก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัด

ประกาศกำ�หนด
วันนัดไต่สวนครั้งแรก

ปิดประกาศ ณ ที่ทำ�การศาล
คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่
ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจกำ�หนดให้มีการตรวจพยาน
หลักฐานก็ได้โดยศาลจะแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
กำ�หนดวันนัดไต่สวน

ศาลเห็นว่าควรไต่สวนต่อไป

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดง
เหตุผลความจำ�เป็นและ
วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและ
สืบพยาน

ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตุลาการที่เป็นองค์คณะ
จัดทำ�คำ�วินิจฉัยของศาล
ตุลาการที่เป็นองค์คณะตรวจ
และลงนามในคำ�วินิจฉัย

ตุลาการที่เป็นองค์คณะจัดทำ�
ความเห็นส่วนตนแถลงด้วยวาจาและลงมติ

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลแจ้งคำ�วินิจฉัยแก่ผู้ร้อง
โดยให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติและ
ปรากฏในคำ�วินิจฉัยเป็นวันอ่าน

ศาลแจ้งให้คู่กรณีมาฟังการ
อ่านคำ�วินิจฉัย

คำ�วินิจฉัยของศาล
ให้มีผลเมื่ออ่าน

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งคำ�วินิจฉัยของศาลและความเห็น
ในการวินิจฉัยในส่วนของตุลาการที่เป็นองค์คณะเพื่อนำ�ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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๒. สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ โดยมี เ ลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแต่งตั้งเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำ�เนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ให้มีสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน

๒.๑ อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
พระราชบัญญัตสิ �ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการ
ที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔
ดังนี้
		
“มาตรา ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”

๒.๒ พันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ด ้ า นคดี แ ละกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ข องคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๒) ด�ำเนินงานอ�ำนวยการของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๓) สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำนักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
		
(๕) เผยแพร่ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร องค์ ค วามรู ้ การศึ ก ษาต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส�ำนั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามประกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) ประกอบด้วย
			 (๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
			 (๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
			 (๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
			 (๔) ส�ำนักบริหารกลาง
			 (๕) ส�ำนักคดี ๑
			 (๖) ส�ำนักคดี ๒
			 (๗) ส�ำนักคดี ๓
			 (๘) ส�ำนักคดี ๔
			 (๙) ส�ำนักคดี ๕
			(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
			(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
			(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
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โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑
ที่ปรึกษา
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดีและวิชาการ

๙

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร

๕

รองเลขาธิการ ฯ
(ด้านบริหาร)

๑

สำ�นักบริหารกลาง

๒๒

สำ�นักพัฒนา
ระบบบริหาร

๑๖

สำ�นักเทคโนโลยี
และประชาสัมพันธ์

๑๗

สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา

๒๕

รวม ๑๖๙ อัตรา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑
เลขาธิการ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รองเลขาธิการ ฯ
(ด้านคดี)

๑

สำ�นักประธาน ๙
ศาลรัฐธรรมนูญ

สำ�นักคดี ๑

๑๐

๓

สำ�นักคดี ๒

๑๑

สำ�นักคดี ๓

๑๐

สำ�นักคดี ๔

๑๑

สำ�นักคดี ๕

๑๕

กลุ่มงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

๓
กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๔ อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ�เนินการ
สรรหาบุคลากรเพือ่ รองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินจิ ฉัยคดี และงานบริหารด้านต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ
และสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) มีอัตรากำ�ลัง
รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ อัตรา แบ่งออกเป็น อัตรากำ�ลังของข้าราชการ จำ�นวน ๑๖๙ อัตรา (มีข้าราชการดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จริง
จำ�นวน ๑๓๓ อัตรา) และอัตรากำ�ลังของลูกจ้างประจำ� จำ�นวน ๓๕ อัตรา (มีลูกจ้างประจำ�ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จริง จำ�นวน
๓๓ อัตรา) รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒
แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างจ�ำแนกตามโครงสร้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

๓

จำ�นวนข้าราชการ (คน)

๑

จำ�นวนลูกจ้าง (คน)

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
สำ�นักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สำ�นักบริหารกลาง

๑๗
๑
๓
๙
๒
๒๒
๒๑

สำ�นักคดี ๑

๑๐
๑๑

สำ�นักคดี ๒
สำ�นักคดี ๓

๑๐
๑๑

สำ�นักคดี ๔

๑๕

สำ�นักคดี ๕

๔

สำ�นักพัฒนาระบบบริหาร

๓
๑๗

สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
รวม
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แผนภูมิที่ ๒ แสดงจำ�นวนอัตรากำ�ลังข้าราชการและลูกจ้างจำ�แนกตามตำ�แหน่งที่มีอยู่จริงของ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓

ผู้บริหารสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

๑๔

ผู้อำ�นวยการสายงานคดี

๒

ผู้อำ�นวยการสายงานวิชาการ

๑๖

ผู้อำ�นวยการสายงานบริหาร

๓๖

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญ

๑๓

นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ

๔๑

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ

๒

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๓

นิติกร

๒

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓๓

ลูกจ้างประจำ�

๑๖๖

รวม
จำ�นวน (คน)
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ศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สามารถจำ�แนกบุคลากรของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดังนี้
		 ๑) จำ�แนกตามเพศ แบ่งออกเป็น เพศชาย จำ�นวน ๘๕ คน เพศหญิง จำ�นวน ๘๑ คน
		 ๒) จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา แบ่งออกเป็น วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑ ระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๓ และแผนภูมิที่ ๔
แผนภูมิที่ ๓ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำแนกตามเพศ
ชาย (คน)
หญิง (คน)

๘๕

๘๑

๖๙

๖๔

๒๑
๑๒
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ�

รวม

แผนภูมิที่ ๔ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
๑๓๓

ข้าราชการ (คน)
ลูกจ้างประจำ� (คน)
๘๖

๔๓
๓๓
๑๔

๑๔
๕

๒
ต่ำ�กว่า
ปริญญาตรี
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ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติราชการ
ของศาลรัฐธรรมนูญ และ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. ผลการปฏิบัติราชการด้านคดี
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ชุ ด ปั จ จุ บัน มี ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ๘ คน รวม ๙ คน
ประกอบด้วย นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร นายทวีเกียรติ
มี น ะกนิ ษ ฐ นายนคริ น ทร์ เมฆไตรรั ต น์ นายบุ ญ ส่ ง กุ ล บุ ป ผา นายปั ญ ญา อุ ด ชาชน นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม
และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ทั้งนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยยึด
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๖ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “ผูพ้ พิ ากษาและ
ตุ ล าการมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ใ นพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปโดยยุ ติ ธ รรมตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย” และได้ด�ำ เนินการในส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามวิสยั ทัศน์ของศาลรัฐธรรมนูญทีว่ า่ “ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมีผลการดำ�เนินงาน
ด้านคดีของศาลรัฐธรรมนูญและสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในแต่ละส่วน ดังนี้

๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
		
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำ�คัญสูงสุดกับงานพิจารณาวินิจฉัยคดีตามหลักนิติธรรม โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ และตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีคำ�ร้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จำ�นวน ๖ คำ�ร้อง และมีคำ�ร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกมาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำ�นวน ๒ คำ�ร้อง รวม ๘ คำ�ร้อง ทั้งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ�เนินการพิจารณาคดีแล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จำ�นวน ๘ คำ�ร้อง จำ�แนก
รายละเอียด ดังนี้
		
๑. คำ�ร้องที่ค้างการพิจารณาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำ�นวน ๒ คำ�ร้อง ได้แก่ เรื่องพิจารณา ที่ ๒/๒๕๕๘ และ
เรื่องพิจารณา ที่ ๓/๒๕๕๘
		
๒. คำ�ร้องที่รับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำ�นวน ๖ คำ�ร้อง
		
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยคดีแล้วเสร็จเป็นคำ�วินิจฉัยจำ�นวน ๗ คำ�ร้อง เป็นคำ�สั่ง จำ�นวน
๑ คำ�ร้อง
		
ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำ�ร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากศาลได้พิจารณาคำ�ร้องที่เข้าสู่
ศาลรัฐธรรมนูญได้จนเสร็จสิ้นทั้งหมด จึงไม่มีคำ�ร้องยกไปดำ�เนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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แผนภูมิที่ ๕ สรุปสถิติคดีที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐%
๙๐.๐๐%
๘๐.๐๐%
๗๐.๐๐%
๖๐.๐๐%
๕๐.๐๐%
๔๐.๐๐%
๓๐.๐๐%
๒๐.๐๐%
๑๐.๐๐%
๐.๐๐%

จำ�นวน
๑๕๐
๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐
๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

จำ�นวนคำ�ร้อง

๗๙

๑๓๖

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๒๓

๑๒๑

๙๖

๓

๘

ผลดำ�เนินการรวม

๓๑

๗๖

๖๗

๔๙

๙๔

๑๐๙

๘๔

๙๖

๑

๘

๓๙.๔๙%

๕๕.๘๘%

๕๑.๙๔%

๓๗.๖๙%

๗๑.๗๖%

๘๘.๖๒%

๙๖.๔๒%

๑๐๐.๐๐%

๓๓.๓๓%

๑๐๐.๐๐%

ร้อยละ

จำ�นวนคำ�ร้อง

ผลดำ�เนินการรวม

ร้อยละ

ก. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
๑. คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑-๒/๒๕๕๙ นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบ
พรรคคนขอปลดหนี้ โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คำ � สั่ ง ยุ บ พรรคคนขอปลดหนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และให้ผู้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารพรรค
คนขอปลดหนี้ (ในขณะนัน้ ใช้ชอื่ พรรคไทยเป็นไท) ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรือ่ ง ตอบรับการเปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยเป็นไท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ้งการ
จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำ�หนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้ยุบพรรคคนขอปลดหนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคคนขอปลดหนี้ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นมีกำ�หนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคคนขอปลดหนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘
		 ๒. คำ�วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๙ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึง่ เมือ่ ได้วนิ จิ ฉัยดังนีแ้ ล้วจึงไม่จ�ำ ต้องวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ หรือไม่อีกต่อไป
๓. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วย
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสองมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
		 ๔. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๙ นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีค�ำสั่งยุบพรรค
ชาติสามัคคี โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสัง่ ยุบพรรคชาติสามัคคีตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
พรรคชาติสามัคคีตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรือ่ ง ตอบรับการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงรายการ
ที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
ชาติสามัคคี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคชาติสามัคคีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคีตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ดังกล่าว มีก�ำหนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำสัง่ ให้ยบุ พรรคชาติสามัคคีตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
		 ๕. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๙ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗/๑ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง
โดยศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างรัฐธรรมนูญซึง่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตามร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๒ ไม่ชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติ และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด�ำเนินการแก้ไขตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับแก้ถ้อยค�ำในค�ำปรารภให้สอดคล้องกันต่อไป ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗/๑
		 ๖. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ วรรคสอง กรณีการปรับปรุงค�ำปรารภของ
ร่างรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นสามารถกระท�ำได้ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีหน้าที่ปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้สมบูรณ์ ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ทรงลง
พระปรมาภิไธยต่อไป
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ข. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
		 ค�ำสัง่ ที่ ๑/๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ต่อมาผูร้ อ้ งได้ยน่ื ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอนุญาตให้ถอนค�ำร้อง โดยศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
ก�ำหนดว่า “ค�ำร้องที่ได้ยื่นต่อศาล ก่อนที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือมีค�ำสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค�ำร้อง หรือศาล
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจ�ำหน่ายค�ำร้องนั้นก็ได้” ประกอบกับการขอถอนค�ำร้อง มีเหตุผลอัน
สมควร จึงอนุญาตให้ผู้ร้องถอนค�ำร้อง และจ�ำหน่ายค�ำร้องตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายค�ำร้อง
ค. ค�ำร้องที่อยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาคดี
		 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีค�ำร้องที่อยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาคดี

๑.๒ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
๑. ค�ำวินิจฉัยที่ ๑-๒/๒๕๕๙
เรื่อง		 นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคคนขอปลดหนี้
ผู้ร้อง
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้อง พรรคคนขอปลดหนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
				
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้องยื่นค�ำร้องรวมสองค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง ยุบพรรคคนขอปลดหนี้
ผูถ้ กู ร้อง เนือ่ งจากผูถ้ กู ร้องไม่จดั ท�ำรายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมีค�ำสัง่ ให้ผซู้ งึ่ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารของพรรคผูถ้ กู ร้องทีถ่ กู ยุบไปจะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
ให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารของพรรคผูถ้ กู ร้องมีก�ำหนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำสัง่
ให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ โดยมี
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าผู้ถูกร้องได้จัดส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงินแล้ว แต่จัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้ร้องจึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
มีหนังสือแจ้งให้ผถู้ กู ร้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุน หรือส่งคืนเงินสนับสนุนหากไม่สามารถ
จัดส่งเอกสารประกอบได้ รวมทัง้ ให้สง่ คืนเงินคงเหลือพร้อมดอกผลตามทีไ่ ด้รายงานไว้ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด แต่ผถู้ กู ร้อง
ยังคงเพิกเฉย
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ กู ร้องมีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนของพรรคผูถ้ กู ร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ซึ่งผู้ถูกร้องได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเอกสารหลักฐานประกอบแล้ว แต่จดั ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จา่ ยเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง
จึงเป็นกรณีทผี่ ถู้ กู ร้องไม่จดั ท�ำรายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทนิ ให้ถกู ต้อง ตามความเป็นจริง
และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะ
สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๘๒
สำ�หรับกรณี ผู้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่อกี ไม่ได้ภายในกำ�หนด
ห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้ยุบพรรคผู้ถกู ร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมิได้ให้อำ�นาจ
แก่ศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะสัง่ เป็นอย่างอืน่ เมือ่ มีเหตุให้พรรคผูถ้ กู ร้องต้องยุบไปด้วยเหตุทฝี่ า่ ฝืนมาตรา ๘๒ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคคนขอปลดหนี้ (ในขณะนัน้ ใช้ชอื่ พรรคไทยเป็นไท) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
มีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่อกี ไม่ได้ ทัง้ นี้ ภายในกำ�หนดห้าปีนบั แต่วนั ทีพ่ รรคผูถ้ กู ร้องต้องยุบไป
ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพรรคผู้ถูกร้องมีหน้าที่ต้องจัดทำ�รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้เป็นไปตามมาตรา ๘๒ การรายงานการใช้จ่ายเงินจะต้องกระทำ�โดยหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินกิจการของพรรคเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง
และต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคและการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ ตามมาตรา
๑๗ วรรคสาม การที่ผู้ถูกร้อง อ้างว่าที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ถูกร้องมีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกพรรคคนขอปลดหนี้
และคณะกรรมการบริหารพรรคทัง้ คณะพ้นจากตำ�แหน่งเนือ่ งจากดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระนัน้ เห็นว่า การเลิกพรรคการเมือง
ต้องเป็นไปตามเหตุที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๒
วรรคหนึ่ง (๑) และข้อบังคับของพรรคผู้ถูกร้อง ซึ่งข้อบังคับพรรคมิได้กำ�หนดเหตุแห่งการเลิกพรรคการเมืองไว้ และ
คณะกรรมการบริหารพรรคทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งต้องอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะได้รบั แจ้งการตอบรับคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง เมือ่ ผูถ้ กู ร้องไม่ได้จดั ทำ�รายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔
และรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามหน้าที่ และมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผู้ถูกร้องมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำ�ดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทำ�
ดังกล่าว จึงมีคำ�สั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องมีกำ�หนดเวลาห้าปีนับแต่
วันที่มีคำ�สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ประกอบมาตรา ๑๗ และมาตรา ๘๒
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ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งยุบพรรคคนขอปลดหนี้ ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรือ่ ง ตอบรับการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเป็นไท ลงวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นมีก�ำหนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสัง่ ให้ยบุ พรรคผูถ้ กู ร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
๒. ค�ำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๙
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม่
ผู้ร้อง ศาลฎีกา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
				
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙
ศาลฎี ก า ผู้ ร้ อ ง ส่ ง คำ � โต้ แ ย้ ง ของจำ � เลยที่ ๒ เพื่ อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ โดยจำ�เลยที่ ๒ โต้แย้งว่า พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าวเป็น
ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดของจำ�เลยที่ ๒ โดยไม่จำ�ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ�หรือ
เจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งของจำ�เลยก่อน เป็นการนำ�เอาการกระทำ�ความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐาน
ให้จำ�เลยที่ ๒ มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา จึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือจำ�เลยในคดีอาญา
โดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข มิใช่สันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจาก
ที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่จำ�เลยถูกกล่าวหา และขัดกับหลักนิติธรรม
ที่โจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงการกระทำ�ความผิดของจำ�เลยให้ครบองค์ประกอบความผิด
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ เป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดทางอาญาของจำ�เลย
โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำ�หรือเจตนาของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจในการ
ดำ�เนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นเลยว่ามีส่วนร่วม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทำ � ความผิ ด นั้ น ประการใด คงพิ สู จ น์ เ พี ย งว่ า มี ผู้ ก ระทำ � ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลใด และจำ�เลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ
ในการดำ�เนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น
กรณี มิ ใช่ เ พี ย งแต่ ก ารสั น นิ ษ ฐานให้ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อำ � นาจในการดำ � เนิ น งาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เป็นตัวการร่วมกระทำ�ผิดกับ
นิติบุคคลเท่านั้น แต่ได้สันนิษฐานให้เป็นตัวการร่วมกระทำ�ผิดกับ “บุคคลใดก็ตาม” ที่กระทำ�ผิดไปในทางที่เป็นประโยชน์
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

แก่นิติบุคคลด้วย ซึ่งเป็นการสันนิษฐานความผิดทางอาญาที่กว้างยิ่งกว่าการสันนิษฐานให้ต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลเสียอีก
ทัง้ ยังเป็นการสันนิษฐานความผิดของบุคคลดังกล่าวโดยไม่มคี วามเกีย่ วพันกันอย่างมีเหตุผลอันชอบธรรมระหว่างข้อเท็จจริง
ที่เป็นเงื่อนไขแห่งข้อสันนิษฐานกับข้อเท็จจริงที่ถูกสันนิษฐาน อันเป็นหลักการพื้นฐานของการกำ�หนดข้อสันนิษฐาน
อีกประการหนึง่ ด้วย ซึง่ มีผลเป็นการผลักภาระการพิสจู น์ความบริสทุ ธิไ์ ปยังหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารหรือ
ผูม้ อี �ำ นาจในการดำ�เนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลในเรือ่ งนัน้ ทัง้ หมด
ทุกคน ประกอบกับหลักพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดทางอาญานั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “บุคคลจะ
ต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ�...” แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจในการดำ�เนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น ต้องเป็นตัวการร่วมในการกระทำ�
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยโจทก์ไม่ตอ้ งพิสจู น์ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านัน้ ซึง่ เป็นจำ�เลยได้มกี ารกระทำ� หรืองดเว้น หรือ
ไม่กระทำ�การอันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดก่อน บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของ
ผู้ต้องหาและจำ�เลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบ
ความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่จำ�เลย
ถูกกล่าวหา และยังขัดกับหลักนิตธิ รรมทีว่ า่ โจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสจู น์ถงึ การกระทำ�ความผิดของจำ�เลยให้ครบ
องค์ประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังเป็นการนำ�บุคคลเข้าสู่กระบวนการดำ�เนินคดีอาญา
ให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำ�เลย ซึ่งทำ�ให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระทำ�การหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัย
ดังนี้แล้ว จึงไม่จ�ำต้องวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ หรือไม่ อีกต่อไป
๓. ค�ำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๙ 		
เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่
ผู้ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑
				
วรรคหนึ่ง (๑) วรรคสองและวรรคสาม
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ผู้ ร้ อ ง ได้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นจากนายจอน อึ๊ ง ภากรณ์ และคณะว่ า พระราชบั ญ ญั ติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง บัญญัติการกระทำ�อันเป็นความผิด
โดยใช้ถ้อยคำ�ที่กว้างและคลุมเครือ เช่น คำ�ว่า “รุนแรง” “ก้าวร้าว” “ปลุกระดม” เป็นต้น ซึ่งขัดต่อหลักการของกฎหมาย
อาญาและเป็ น การจำ � กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนเกิ น ขอบเขตโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ทั้ ง บทกำ � หนดโทษ
ตามมาตรา ๖๑ วรรคสามและวรรคสี่ รุนแรงเกินไป ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำ�ที่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสงบ
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และปราศจากความรุนแรง ทั้งยังขัดต่อหลักการ เรื่องการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ และกระทบกระเทือนสาระสำ�คัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ ผู้ร้องเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
		 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำ�เนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยมีบทบัญญัติมาตรา ๗ รับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงได้โดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อให้การจัดทำ�ประชามติเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และเกิดจากการลงมติตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน โดยปราศจากการบิดเบือน บังคับ ข่มขู่ หรือ
จูงใจจากฝ่ายต่าง ๆ จึงได้มีบทกำ�หนดความผิดและโทษทางอาญาสำ�หรับผู้ทกี่ ่อความวุน่ วายเพือ่ ให้การออกเสียงประชามติ
ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือดำ�เนินการต่าง ๆ ที่จะทำ�ให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยความสุจริตและ
เที่ยงธรรมไว้ในมาตรา ๖๑ สำ�หรับถ้อยคำ�ในมาตรา ๖๑ วรรคสอง ที่ว่า “รุนแรง” “ก้าวร้าว” “หยาบคาย” “ปลุกระดม”
หรือ “ข่มขู”่ เป็นถ้อยคำ�ทีช่ ดั เจนแต่มคี วามหมายไม่เฉพาะเจาะจง เนือ่ งจากเป็นกรณีทกี่ ฎหมายไม่สามารถกำ�หนดเหตุการณ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ จึงต้องกำ�หนดถ้อยคำ�ทีม่ คี วามหมายไม่เฉพาะเจาะจงไว้ ต่อเมือ่ เหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ จึงจะสามารถ
รู้และเข้าใจได้ว่าเป็นเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้หรือไม่ การกำ�หนดถ้อยคำ�ในลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำ�เป็น
สำ�หรับการอำ�นวยความยุติธรรม และไม่ขัดกับหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย” อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสื่อสาธารณะต่าง ๆ มีผลกระทบในวงกว้าง การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การใช้ถ้อยคำ�ที่สุภาพ ไม่รุนแรง ไม่ก้าวร้าว
ไม่หยาบคาย ย่อมจะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนีท้ รี่ บั รองให้บคุ คล
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง จึงไม่ได้ห้ามการแสดง
ความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกเสียงประชามติ แต่จะต้องเป็นไปโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และต้ อ งไม่ มี เจตนามุ่ ง หวั ง เพื่ อ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง หรื อ ออกเสี ย งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
ไม่ออกเสียง ทั้งจะต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการก่อความวุ่นวาย หรือกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคม
โดยรวม เพื่อให้การดำ�เนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อคุ้มครอง
เสรี ภ าพของประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งประชามติ ใ ห้ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพได้ โ ดยอิ ส ระ เป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และการออกเสียงประชามติภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยจะจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็น
เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ ไม่กระทบกระเทือนสาระสำ�คัญแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล และเป็นกฎหมาย
ทีม่ ผี ลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป รวมทัง้ มิได้มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๔. ค�ำวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๙
เรื่อง 		 นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคชาติสามัคคี
ผู้ร้อง		 นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้อง		 พรรคชาติสามัคคี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
				
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง ยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคชาติสามัคคี ผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
ผู้ ถู ก ร้ อ งมี เจตนาไม่ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคการเมื อ งในรอบปี ป ฏิ ทิ น ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามความเป็นจริง และยืน่ ต่อผูร้ อ้ งภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบ มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมีคำ�สั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริหารพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติ
สามัคคี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ตอบรับ
การเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติสามัคคี ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรือ่ ง ตอบรับการเปลีย่ นแปลงรายการ
ที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
ชาติสามัคคี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำ�หนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำ�สั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และ
มีค�ำ สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถ้ กู ร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ดังกล่าว มีก�ำ หนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ให้ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ถูกร้องได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารหลักฐานประกอบแล้ว แต่จดั ส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ร้องจึงอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจ้งให้ผถู้ กู ร้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จา่ ยเงินสนับสนุน
เพิ่มเติม และ/หรือเรียกคืนเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หากส่งเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ได้ให้ส่งคืนเงินสนับสนุน แม้ผู้ถูกร้องจะมีหนังสือชี้แจงเหตุผลแต่ก็มิอาจรับฟังได้และยังคงเพิกเฉย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ กู ร้องมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทำ�รายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนของพรรคผูถ้ กู ร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ การที่ผู้ถูกร้องไม่ดำ�เนินการจัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ไม่ส่งคืนเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาที่ผู้ร้องกำ�หนด และไม่ช้ีแจงแสดงเหตุผลที่ไม่ดำ�เนินการ
จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมและส่งคืนเงินสนับสนุน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทำ�รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง และ
ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบ
พรรคผูถ้ กู ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
และมาตรา ๔๒ วรรคสอง
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ส�ำหรับกรณี ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่อกี ไม่ได้ภายในก�ำหนด
ห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมิได้ให้อ�ำนาจ
แก่ศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะสัง่ เป็นอย่างอืน่ เมือ่ มีเหตุให้พรรคผูถ้ กู ร้องต้องยุบไปด้วยเหตุทฝี่ า่ ฝืนมาตรา ๘๒ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว
จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องต้องยุบไป
ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพรรคผู้ถูกร้องมีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้เป็นไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใช้จ่ายเงินจะต้องกระท�ำโดยหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ ในการด�ำเนินกิจการของพรรคเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง และ
ต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคและการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗
วรรคสาม การที่ผู้ถูกร้องไม่ได้จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องตามหน้าที่ โดยมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แสดงว่าเป็นกรณีที่มีเหตุและพยานหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการ
กระท�ำดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว จึงชอบที่จะมีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถ้ กู ร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว มีก�ำหนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีม่ คี �ำสัง่
ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งยุบพรรคชาติสามัคคี ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารพรรคผูถ้ กู ร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว จะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่อกี ไม่ได้ ภายในก�ำหนด
ห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว มีก�ำหนดเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำสัง่ ให้ยบุ พรรค ผูถ้ กู ร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๕. ค�ำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๙
เรื่อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการ
ชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗/๑ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง
ผู้ร้อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
				
มาตรา ๓๗/๑ ประกอบมาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ร้อง ส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๗/๑
ประกอบมาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบสอง ซึ่งก�ำหนดว่า เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติและ
ประเด็นเพิม่ เติมได้รบั ความเห็นชอบด้วย ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด�ำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการออกเสียงประชามติ แล้วส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่
ประเด็นค�ำถามในการออกเสียงประชามติ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ประเด็นเพิ่มเติม”) มีว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า
เพือ่ ให้การปฏิรปู ประเทศเกิดความต่อเนือ่ งตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรก�ำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ ปีแรก
นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี” และผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่าทัง้ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิม่ เติม
ได้รับความเห็นชอบและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยย้ายร่างมาตรา ๒๗๒ เดิม ไปไว้เป็น
วรรคสอง แล้วน�ำประเด็นเพิ่มเติมมาเพิ่มความเป็นวรรคหนึ่งของร่างมาตรา ๒๗๒ แทน ซึ่งมีผลท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๒๗๒ จากเดิมที่บัญญัติว่า
“ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้ รั ฐ สภามี ม ติ ย กเว้ น เพื่ อ ไม่ ต ้ อ งเสนอชื่ อ นายกรั ฐ มนตรี จ ากผู ้ มี ชื่ อ อยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ พ รรคการเมื อ งแจ้ ง ไว้
ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาให้ยกเว้นได้ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๕๙ ต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้”
เป็น “มาตรา ๒๗๒ ใหม่” ซึ่งบัญญัติว่า
“ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ การให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด�ำเนินการตาม มาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึง่ ให้กระท�ำในทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติทเี่ ห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา
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ในวาระเริม่ แรก เมือ่ มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว หากมีกรณีทไี่ ม่อาจแต่งตัง้ นายก
รัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูเ่ ข้าชือ่ เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รฐั สภา
มีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป
โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้”
ในการวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมมีเพียงว่า “ให้ที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ย่อมท�ำให้เป็นที่เข้าใจ
ได้ว่า ประเด็นเพิ่มเติมประสงค์เฉพาะให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่งดังกล่าว จึงสอดคล้องและชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว
ประเด็นที่สอง ผู้มีสิทธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ และมติในการ
ให้ความเห็นชอบให้ยกเว้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอขอยกเว้น
ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง จึงเป็นการสอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมที่มี
เจตนารมณ์เพื่อให้มีกลไกในการดูแลการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะห้าปี
จึงสมควรให้สมาชิกรัฐสภาซึง่ เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี เพือ่ ท�ำหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่านห้าปี เป็นผู้ท�ำหน้าที่ร่วมกัน โดยให้สมาชิกวุฒิสภาเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
การเสนอขอยกเว้นที่จะไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘
ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง จึงยังไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติที่มีเจตนารมณ์ให้
ทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีให้ส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปได้ดว้ ยดีในช่วงเวลาเปลีย่ นผ่านห้าปีแรก ส่วนมติให้ยกเว้นเพือ่ ไม่ตอ้ งเสนอชือ่ นายกรัฐมนตรีจากผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ร่างมาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ได้ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาอยู่แล้ว จึงมิได้มีปัญหาความสอดคล้องกับ
ผลการออกเสียงประชามติแต่ประการใด
ประเด็นที่สาม ก�ำหนดเวลาและวันเริ่มนับเวลาตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นเพิม่ เติมก�ำหนดเวลาและวันเริม่ นับเวลาไว้วา่ “... ในระหว่าง ๕ ปีแรก
นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ...” วันเริ่มนับเวลาจึงหมายถึงวันที่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครบ
องค์ประกอบทีจ่ ะเป็นรัฐสภาโดยสมบูรณ์ สามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะรัฐสภาได้ ส่วนก�ำหนดเวลาตามร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ที่ว่า “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๒๖๘ ...” ยังมีถอ้ ยค�ำทีไ่ ม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติทมี่ งุ่ หมายให้มกี ลไกในการดูแลการปฏิรปู ประเทศ
อย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะห้าปี “นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้”
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำหรับร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ซึง่ ก�ำหนดว่า “ในวาระเริม่ แรก เมือ่ มีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว ...” ค�ำว่า “วาระเริ่มแรก” ในที่นี้ อาจหมายถึง วาระที่เกิดขึ้นในคราวแรกที่ได้มีการเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเท่านั้น และท�ำให้ไม่สามารถน�ำการเสนอขอยกเว้นดังกล่าวมาใช้ได้อีกในกรณีที่ต้องให้
ความเห็นชอบแต่งตัง้ บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีขนึ้ ใหม่ หากมีเหตุให้นายกรัฐมนตรีตอ้ งพ้นจากต�ำแหน่งไม่วา่ ด้วยเหตุใด แม้วา่
จะอยู่ในระหว่างห้าปีแรกตามวรรคหนึ่งก็ตาม จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผลการออกเสียงประชามติที่มุ่งหมายให้
ทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี ตลอดในก�ำหนด
เวลาห้าปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ส�ำเร็จ
และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและเจตนารมณ์ทรี่ า่ งรัฐธรรมนูญก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น การที่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขโดยก�ำหนดเวลาและ
วันเริ่มนับเวลาตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงไม่สอดคล้องและไม่ชอบด้วยกับผลการ
ออกเสียงประชามติ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ไม่ชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติ และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด�ำเนินการ
แก้ ไขตามที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ปรั บ แก้ ถ ้ อ ยค�ำในค�ำปรารภให้ ส อดคล้ อ งกั น ต่ อ ไป
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๗/๑
๖. ค�ำวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๕๙
เรื่อง คณะรั ฐ มนตรี ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ วรรคสอง กรณีการปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้อง คณะรัฐมนตรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ วรรคสอง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมและคำ�ปรารภในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำ�วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๙
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำ�ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงมีความจำ�เป็นต้องปรับปรุง
คำ�ปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกัน แต่ไม่มีบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญให้ดำ�เนินการได้ คณะรัฐมนตรี ผู้ร้อง
จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๕ วรรคสอง ว่า นายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงคำ�ปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงข้างต้นได้หรือไม่
อย่างไร		
ศาลรัฐธรรมนูญกำ�หนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดรวมสองประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การปรับปรุงคำ�ปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะกระทำ�ได้
หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างนำ�ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ซึ่งทำ�ให้คำ�ปรารภของ
ร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ และไม่ปรากฏว่าเคยมีเหตุการณ์เช่นนีม้ าก่อน รวมทัง้ ไม่มบี ทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องกระทำ�ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญทุกฉบับล้วนแต่ตราขึ้นและมีผลสมบูรณ์
ใช้บังคับได้ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้งสิ้นตราบใดที่ยังมิได้
ดำ�เนินการดังกล่าวร่างรัฐธรรมนูญก็ยงั ไม่สมบูรณ์ ความข้อนีจ้ งึ เป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประการหนึ่ง เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำ�ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขดังกล่าว จึงเห็นว่าการบัญญัตกิ ฎหมายจำ�เป็นต้อง
สะท้อนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ เพราะความจำ�เป็นทีเ่ กิดจากความเป็นจริงนัน้ เป็นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ สามารถปกป้อง
การที่จำ�ต้องกระทำ�ตามความจำ�เป็นนั้นให้ชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรม อีกทั้งเป็นการปรับปรุงคำ�ปรารภซึ่งมิใช่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติอันเป็นสาระสำ�คัญของร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การปรับปรุงคำ�ปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจึงสามารถกระทำ�ได้
ประเด็นที่สอง ผู้ใดมีหน้าที่ปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ปรับปรุงค�ำปรารภของ
ร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์กอ่ นทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย
แม้วา่ ร่างรัฐธรรมนูญนีอ้ ยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย
แล้วก็ตาม แต่ร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำและปรับปรุง
ร่างรัฐธรรมนูญจึงมีหน้าที่ต้องปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์ต่อไป
การปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสามารถกระท�ำได้ และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีหน้าที่ปรับปรุงค�ำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้สมบูรณ์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

๑.๓ การด�ำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งได้ผ่านการลงประชามติแล้ว ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๗
ก�ำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
เสนอต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เพือ่ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๔๐ วันนับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในส่วนของการติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ เช่น องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจ
หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ และวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษา และวิเคราะห์เพือ่ จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๔ การพัฒนาระบบงานคดีและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการในสังกัด ส�ำนักคดี เพือ่ พัฒนา
บุคลากรด้านคดี ดังนี้
๑. โครงการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิจัยทางมหาชนสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ สร้างและพัฒนาองค์ความรูแ้ ก่บคุ ลากรด้านคดีรฐั ธรรมนูญ ในด้านการจัดท�ำผลงาน
วิจยั ทางกฎหมายมหาชน โดยมีการฝึกฝนและด�ำเนินการจัดท�ำตัง้ แต่การน�ำเสนอหัวข้องานวิจยั ขัน้ ตอนการด�ำเนินการ และ
การน�ำเสนอผลงานวิจยั ท�ำให้สามารถน�ำผลงานวิจยั ทางกฎหมายมหาชนไปใช้ประโยชน์ตอ่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
โดยมีการด�ำเนินการการจัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด
สิงคะเนติ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต และอาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร และจัดท�ำรายงานผลการศึกษา
วิจัย จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง เสนอต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
ลำ�ดับที่
ชื่องานวิจัย
๑ การคุ้มครองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
๒
๓

๔
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จัดทำ�โดย
กลุ่มงานคดี ๑ สำ�นักคดี ๑

ปัญหาระบบเลือกตั้งของประเทศไทย : ปัญหาระบบเลือกตั้งที่
กลุ่มงานคดี ๒ สำ�นักคดี ๑
เหมาะสม
สิทธิในการตั้งครรภ์แทน ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด กลุม่ งานคดี ๓ สำ�นักคดี ๒
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
การโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยการเสนอคำ�ร้องโดยตรงจากประชาชน

กลุ่มงานคดี ๔ สำ�นักคดี ๒
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ลำ�ดับที่
ชื่องานวิจัย
๕ ความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการได้มาซึ่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๖ การบังคับหนี้ภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร
๗ แนวทางการจัดทำ�และการเผยแพร่ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๘ การุณยฆาตกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ
๙ การนำ�หลักนิติธรรมมาปรับใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญไทย
๑๐

มาตรการหรือวิธีชั่วคราวก่อนมีคำ�วินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ

33

จัดทำ�โดย
กลุ่มงานคดี ๕ สำ�นักคดี ๓
กลุ่มงานคดี ๖ สำ�นักคดี ๓
กลุ่มงานคดี ๗ สำ�นักคดี ๔
กลุ่มงานคดี ๘ สำ�นักคดี ๔
กลุม่ งานมาตรฐานงานคดี ๑
สำ�นักคดี ๕ และสถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา
กลุ่มงานมาตรฐานงานคดี ๒
สำ�นักคดี ๕

๒. โครงการพลวัตมาตรฐานงานคดีสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านคดีรัฐธรรมนูญให้มีทักษะและประสบการณ์
ด้านกฎหมาย ให้สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน และสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจตอบสนองความต้องการของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการตามโครงการ ดังนี้
การจัดสัมมนาทางวิชาการ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๒.๑) เรือ่ ง มิตขิ องการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒) เรือ่ ง “เพศสภาพ” : การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย
โดย นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
๒.๓) เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช
๓. โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีอย่างมีศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคดีรัฐธรรมนูญ และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ
องค์ความรู้จากความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างกว้างขวาง ได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สัมมนา และได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีการด�ำเนินการตามโครงการ ดังนี้
การจัดสัมมนาทางวิชาการ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้
๓.๑) เรือ่ ง การด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) โดย นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ
นางวรนันยา ใช้เทียมวงศ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจ�ำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓.๒) เรื่อง การด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) โดย นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
นายสรวิศ ลิมปรังษี ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล ประจ�ำกองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษา ศาลอุทธรณ์ นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๓.๓) เรื่อง ผลผูกพันและการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาและปัญหาในทางปฏิบัติ และเรื่อง แนวทางการ
ด�ำเนินการบังคับคดีปกครองและปัญหาในการบังคับคดี โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
๓.๔) เรือ่ ง ประสบการณ์ในการน�ำระบบ e - Court มาใช้ในศาลไทย โดย นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ ผูอ้ �ำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ส�ำนักวิทยาการระบบสารสนเทศ ส�ำนักงานศาลปกครอง และนายภัทรศักดิ์
วรรณแสง รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๔. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการที่ยั่งยืนส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่าย
ของศาลรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคดีรัฐธรรมนูญและผู้มีส่วนร่วมในโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมของศาล ระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมของศาล เตรียมความพร้อมในการ
สร้างเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญในด้านการจัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมกับหน่วยงานอื่น
เสริมสร้างให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคดีรัฐธรรมนูญและผู้มีส่วนร่วมในโครงการเกิดการเรียนรู้ในการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นทีม อันเป็นส่วนส�ำคัญของจิตส�ำนึกและค่านิยมที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป โดยมีการด�ำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 		
๔.๑) การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา
วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔.๒) การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการที่ยั่งยืนส�ำหรับ การเตรียมความพร้อม
ในการสร้างเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๕. โครงการพัฒนาระบบงานคดีรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ขา้ ราชการในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและคณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการด�ำเนินการตามโครงการ ดังนี้
๕.๑) การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
๕.๒) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ณ โรงแรม
ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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๒. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
		
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิตริ ฐั และนิตธิ รรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

๒.๒ พันธกิจ (Mission)
ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐาน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษา
ความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๓ เป้าประสงค์ (Goals)
เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
			 (๑) องค์การมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
			 (๒) ความเชื่อถือของประชาชนต่อค�ำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
			 (๓) กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน
			 (๔) บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการท�ำงาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง
			 (๕) สังคมเชื่อมั่นและยอมรับการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
			 (๖) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสะดวกและรวดเร็ว
			 (๗) ขั้นตอนการด�ำเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน
			 (๘) เพิ่มเครือข่ายสนับสนุนกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
			 (๙) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และระบบการจัดการฐานข้อมูลของสมาชิกมีประสิทธิภาพสูง
			(๑๐) การยอมรับจากสังคมและความพึงพอใจจากบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง
กระบวนการพิจารณาในระบบไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญมีความรวดเร็วและเป็นธรรม
			(๑๑) ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
		
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรอบทิศทางการบริหาร
ราชการของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส�ำนั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในระยะเวลา ๕ ปี เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การด�ำเนินงานการอ�ำนวยความยุติธรรมในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนการพัฒนา
หลักนิตธิ รรมในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักที่ก�ำหนดไว้ จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งมีจริยธรรมและคุณธรรม
เป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการท�ำงาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง องค์กรเป็นที่
ยอมรับในด้านคุณภาพและจริยธรรม ได้รบั ความเชือ่ ถือจากประชาชน กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจนมีการน�ำ PMQA มาใช้
ในการพัฒนาองค์กร มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน องค์การมีธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร
การพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้มมี าตรฐาน การพัฒนาระบบสอบทานภายในองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
		
๑. ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
			 ศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างประเทศด้วยการจัดท�ำบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) และการเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก การประชุ ม ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โลก
และสมาชิ ก สมาคมศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น เที ย บเท่ า แห่ ง เอเชี ย (AACC) เพื่ อ น�ำความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มาปรั บ ใช้ ไ ด้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความก้าวหน้าทั้งในด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดีที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมีการด�ำเนินโครงการและกิจกรรม ดังนี้
		 ๑.๑ การเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ
				 มีการแลกเปลี่ยนทัศนะกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้น�ำขององค์กรศาลในต่างประเทศ
ด้วยการเดินทางเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมคารวะ การแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงกฎหมาย หลักนิติธรรม
สิทธิมนุษยชน ระบอบประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งผลประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตั้ง ดังนี้
				 ๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมใหญ่ครัง้ ที่ ๓ ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ซึง่ จัดขึน้
ณ เมือง Nusa Due จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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				 ๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมนานาชาติในหัวข้อ “ความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ : ความท้าทายและความคาดหวัง”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และเวทีการอภิปรายกฎหมายนานาชาติ
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ครั้งที่ ๖ และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลนีอุส สาธารณรัฐ
ลิทัวเนีย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

				 ๓) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิในสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย จัดขึ้นโดยมี Mr. Michael Winzer ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และในงานดังกล่าวก�ำหนดให้มกี จิ กรรมการอภิปรายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยมีวทิ ยากร ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายไพโรจน์ พลเพชร
ผู้อ�ำนวยการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม นางสาววรนุช สวยค้าข้าว เลขานุการส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
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ศาลรัฐธรรมนูญ

			 ๔) นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาทางวิชาการ

เนือ่ งในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๘ ปี เรือ่ ง มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีนายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ ประธานกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายในหัวข้อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อะไรกับประเทศชาติและประชาชน
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

		 ๑.๒ การส่งข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
				 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เชิญจากต่างประเทศให้จดั ส่งข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มระดับข้าราชการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และในปี ๒๕๕๙ ได้จัดส่งข้าราชการจ�ำนวน ๓ ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
		 ๑.๓ การรับรองการเยือนและการเข้าเยี่ยมคารวะ
				 จากการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีสว่ นร่วมในเวทีประชาคมโลกสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจน
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่รู้จักของนานาประเทศส่งผลให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆ
มีความสนใจเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบุคคลส�ำคัญของแต่ละประเทศ
เข้าเยี่ยมคารวะ ดังนี้
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				 ๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายกลิน ที เดวิส
(Mr.Glyn T.Davies) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาส
ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

				 ๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ H.E Mr.Ning
Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง
ชั้น ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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				 ๓) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Noh
Kwang - il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

				 ๔) ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ บ ริ ห ารส�ำนั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้การต้อนรับ Dr.Janedjri M.Gaffar,M.Si.,เจ้าหน้าที่พิเศษประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นการจัดตั้งส�ำนักงานเลขาธิการถาวร
ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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				 ๕) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Gerhart Holzinger ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรียและคณะ เพือ่ หารือแลกเปลีย่ น ข้อคิดเห็นทางวิชาการและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย โอกาสนี้
Prof. Dr. Gerhart Holzinger ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ The role
of the Constitutional Court of the Republic of Austria on the Protection of Human Rights ณ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

				 ๖) ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ บ ริ ห ารส�ำนั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr. Park Hun Chul ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและคณะเข้าเยี่ยม
คารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และโอกาสนี้
ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Rule of Law For Democracy” ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ ๔ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
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ศาลรัฐธรรมนูญ

				 ๗) นายพิมล ธรรมพิทกั ษ์พงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr. Michael
Winzer ผู้แทนมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือกรอบ
ความร่วมมือทางวิชาการ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒. ด้านการพัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
			 การพัฒนาองค์ความรู้ให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
โดยน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติและ/หรือปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนถึงขั้นการ
ต่อยอดองค์ความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการเติ บ โตขององค์ ก รได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และก้ า วย่ า งสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ จากเหตุ ข ้ า งต้ น ส�ำนั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้พฒ
ั นาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์การ และจัดอบรมและสัมมนา
ทางวิชาการภายในองค์การ ดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ การศึกษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์การ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
หลักสูตร/จำ�นวน
๑. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ๗ หลักสูตร ๗ คน
(๑) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(๒) หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
(๔) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
(๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(๖) หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
(๗) หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง
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หลักสูตร/จำ�นวน
๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ๑ หลักสูตร ๒ คน
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
๓. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น ๓ หลักสูตร ๓ คน
(๑) หลักสูตรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
(๓) หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำ�คัญ
๔. หลักสูตรกฎหมายมหาชน ๑ หลักสูตร ๒ คน
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

ผู้เข้าอบรม (คน)
๒

รวม ๑๒ หลักสูตร

๑
๑
๑
๒
๑๔

แผนภูมิที่ ๖ จ�ำนวนข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร
๗ คน

๓ คน
๒ คน

หลักสูตร
นักบริหาร
ระดับสูง
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒ การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์การ
				 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังได้ด�ำเนินการจัดสัมมนาและอบรมภายในองค์การ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสามารถน�ำพัฒนาและปรับแนวทางการใช้ประโยชน์
และพัฒนากระบวนและวิธีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการส�ำคัญๆ ดังนี้
				 ๑) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับข้าราชการฝ่ายบริหารเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
สู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ สร้างโอกาส ความมัน่ ใจ และเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ และเพือ่ เสนอนโยบายมุง่ สูค่ วาม
เป็นสากล และเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ระหว่างเดือนสิงหาคม - มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีขา้ ราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการสายงานเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ สายงาน
วิชาการ สายงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และสายงานนิติกร จ�ำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ
ประมาณ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน
				 ๒) โครงการ “เทคนิคการเขียนหนังสือและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เพิม่ ทักษะในการเขียนหนังสือราชการทีถ่ กู ต้องให้กบั ข้าราชการ
ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้
ข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบทั่วไป และ
บันทึกรายงานการประชุม การใช้ภาษาในการเขียนที่ถูกต้องกระชับ และตรงประเด็น โดยมีข้าราชการประเภทอ�ำนวยการ
ระดับต้น ระดับช�ำนาญการพิเศษ ระดับช�ำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๓ รุ่น
รุ่นละประมาณ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 					
				 ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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				 ๔) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ ลูกจ้าง ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

				 ๕) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้าง
ระบบงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพบข้าราชการ และลูกจ้าง เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน
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ศาลรัฐธรรมนูญ

				 ๖) โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ ๔ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกลุ่มงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษาได้ด�ำเนินการขึ้นมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งสิ้น
๕๒ คน ระยะเวลาในการศึกษาอบรมจ�ำนวน ๙ เดือน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ
ข้อวิพากษ์ และเสนอแนะต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาทุกองคาพยพ
ของประเทศไทยต่อไป

				 ๗) โครงการจั ด สรรทุ น รั ฐ บาล (ทุ น ตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และการท�ำงานทีด่ ี ทัง้ นี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลจากส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
					 (๑) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
จ�ำนวน ๑ ทุน มีข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น
จ�ำนวน ๑ ราย
					 (๒) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ เน้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เน้นทางด้านความมั่นคงและยุติธรรม จ�ำนวน ๑ ทุน มีข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านการคัดเลือกเพื่อไปศึกษา
ระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร จ�ำนวน ๑ ราย

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
		
เป้าหมายเพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ
การด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการประชาสัมพันธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ขัน้ ตอน
การด�ำเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากระบวนการเข้าถึงมวลชนอย่างเป็นระบบ การพัฒนา
การสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญการพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการ
ดังนี้
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๑. การพัฒนากระบวนการเข้าถึงมวลชน
			 เพือ่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก�ำหนดให้
ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ โดยประชาชนสามารถให้สิทธิในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกในกระบวนการยุติธรรมภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ สร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธาในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และระดับอาเซียน รวมทัง้ การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รฐั ธรรมนูญ ดังนี้
			
๑.๑ ร่วมจัดนิทรรศการกับส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ เผยแพร่ให้ความรูก้ บั ประชาชนเกีย่ วกับ
บทบาท อ�ำนาจหน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญในการช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร
พบประชาชน ครั้งที่ ๓๑” ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ จ�ำนวน ๗๐๐ คน
			
๑.๒ ร่วมจัดนิทรรศการกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ในงานวันสถาปนา
สภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ ๘ ปี และงานสมัชชาพัฒนาการเมือง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม
๒๕๕๙ ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
			
๑.๓ โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้เยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และสร้างจิตส�ำนึกที่ดี
ทัง้ ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายยุวชนของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ กลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวน ๔๐ คน จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ (จังหวัดล�ำปางและจังหวัดล�ำพูน) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์)

18-0752 000.indd 49

9/29/2561 BE 1:04 PM

50

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒. พัฒนาการสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดตามผลการพิจารณาคดี
รวมทั้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในปี ๒๕๕๙ โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และยังอ�ำนวยความสะดวกแก่ผดู้ แู ลข้อมูลในการน�ำข้อมูลเพือ่ เข้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร ค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดตามผลการพิจารณาของหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้ง
เพิ่มเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยเพิ่มเนื้อหาบทความด้านกฎหมาย งานวิจัยด้านรัฐธรรมนูญ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th
			 นอกจากนี้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อสื่อสารกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผ่าน Social Network ทาง Facebook ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยน�ำมาพัฒนางานด้านการเผยแพร่
ผลการพิจารณาคดี ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อมูลด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ ถาม - ตอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือเสนอแนะความคิดเห็น
ต่างๆ หรือติดตามความเคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญได้ทาง Facebook ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ที่ www.facebook.
com/constitutionalcourt.thai
๓. การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ส�ำคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร
เพื่ อให้ สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้าใจไปยั ง พื้ นที่ ต ่ า งๆ ทั่ วภู มิ ภาค รวมทั้ ง สถาบั นการศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้ด�ำเนินการจัดพิมพ์
เอกสาร หนังสือ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๘ ฉบับ
ที่ ๑ - ๖ เล่มที่ ๑๐๕ - ๑๑๐ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย
		
เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมและเสริมสร้างการอาสาพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
พันธมิตรจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีเครือข่ายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางโดยเน้นการส่งเสริมกิจการอาสา
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
การพัฒนาเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรด้านเครือข่าย กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

18-0752 000.indd 50

9/29/2561 BE 1:04 PM

ANNUAL REPORT 2016

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF THAILAND

51

๑. เสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ
			 การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร (Library Connectivity) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มโี ครงการความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดองค์กรหน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยงานด้านยุติธรรมและอบรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และ
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดเห็นในการด�ำเนินงานพัฒนาห้องสมุด และสร้างภาคีเครือข่าย
ระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพระปกเกล้า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น

๒. พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
			 ด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักนิติรัฐ
หลักนิติธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนโดยทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการรับรองการเข้าศึกษาดูงานของนักศึกษา
และประชาชน ดังนี้
			 ๑) คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขานิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
			 ๒) ชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย สังกัดองค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
		 ๓) พระนิสิตและนิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง
			 ๔) อาจารย์และนักศึกษา ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
			 ๕) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
		
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีและวิธีพิจารณาคดีให้เป็นไปตามระบบสากล ให้สังคมยอมรับและพึงพอใจ
ในบรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจค�ำวินจิ ฉัยและผลงานทางวิชาการโดยเน้นการพัฒนากระบวนการ
การวินจิ ฉัยคดีและผลงานวิชาการ การส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจค�ำวินจิ ฉัยและผลงานทางวิชาการ การเสริมสร้าง
ช่องทางการสื่อสารสองทาง การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีให้เป็นไปตามระบบสากล การพัฒนากระบวนการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการรัฐธรรมนูญ โดยกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการด�ำเนินการดังนี้
๑. ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจค�ำวินิจฉัยและผลงานวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีการเผยแพร่ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนงานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยเข้าถึงประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
			 ๑.๑ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้บริการเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต์
www.constitutioncourt.or.th
			 ๑.๒ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการจัดท�ำและเผยแพร่เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญคดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ เผยแพร่ไปยังบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไป ได้แก่
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				 ๑) หนังสือรวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ ๑๔ : ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุน
ประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน

				 ๒) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๘ เล่มที่ ๕๒ เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เล่มที่ ๕๓
เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และเล่มที่ ๕๔ เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

๒. พัฒนากระบวนการวิจัย
			 เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาขึ้นในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้
			 ๒.๑ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
โดยมีการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
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กับต่างประเทศ”
				
ศาลรัฐธรรมนูญ”
				

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑) เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบ
๒) เรื่ อ ง “การเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ
๓) เรื่อง “เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

		 ๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้สนับสนุน
การท�ำวิทยานิพนธ์แก่ผู้ที่ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จ�ำนวน ๒ ทุน รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ ๙๙,๖๘๐ บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการศึกษาวิจยั ทางวิชาการเพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
คดีรฐั ธรรมนูญ งานวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ยกระดับความสามารถทางด้าน
กฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

๒.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย
เพือ่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนปรับปรุงและ
พัฒนาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ระบบจัดการฐานข้อมูลและการจัดการความรูก้ จิ การศาลรัฐธรรมนูญมีความน่าเชือ่ ถือสูง
ข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ให้ความส�ำคัญการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการบริการข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ
การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบการจัดท�ำแผนและขับเคลื่อนแผนแม่บท โดยน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
๑. ด้านการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล รับ - ส่ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อประกอบการพิจารณาคดีและสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย และการเชื่อมโยงประสานงานกับองค์กร
ภายนอก โดยใช้ทอี่ าคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร ในความเร็วการรับ - ส่งข้อมูล ๒๗ MBps และศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในความเร็วการรับ-ส่งข้อมูล ๘๐ MBps ซึ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้
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จ�ำเป็นต่อปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและรองรับการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรภายในส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาคดีของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการรับ - ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรในประเทศ
และต่างประเทศในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค�ำวินิจฉัย และข่าวสาร
ต่างๆ ขององค์กร
		
๒. ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
			 สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดตามผลการพิจารณาคดี รวมคำ�วินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
		๒.๑ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
				 ในปี ๒๕๕๙ ได้จัดระบบฐานข้อมูล ในการน�ำเข้าข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมขององค์กร และยังอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลข้อมูล
ในการน�ำข้อมูลเข้าเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และบทความด้านกฎหมาย
งานวิจัยด้านรัฐธรรมนูญ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน และมีช่องทาง
ให้ ป ระชาชนได้ ติ ด ตามผลการพิ จ ารณาของหน่ ว ยงานได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น สามารถติ ด ตามได้ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th
		๒.๒ Social Media ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ กั บ
ประชาชนในการติดต่อสื่อสารกับศาลรัฐธรรมนูญ
ผ่านช่องทาง Social Network ทาง Facebook ของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ พั ฒ นางานด้ า นการเผยแพร่
ผลการพิจารณาคดี ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้ อ มู ล ด้ า นกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บทความกฎหมายมหาชน กิจกรรม
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง นี้ ป ระชาชนสามารถ
ถาม - ตอบ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ
เสนอแนะความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ หรื อ ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญได้ ทาง Facebook
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ www.facebook.com/
constitutionalcourt.thai
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๓. ด้านการบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์
			 ส�ำนั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ด�ำเนิ น การจั ด หาและติ ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ห้องประชุม
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ ห้อง ระบบประชุมทางไกลห้องออกนั่งพิจารณาคดีระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
			 โดยมีภารกิจหลักในการดูแล อ�ำนวยความสะดวกการใช้หอ้ งประชุม และรับผิดชอบการบ�ำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software รวมทั้ง
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๔. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีภารกิจในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ เป็นไปตามบทบัญญัตภิ ายใต้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยวิ ธี ก ารไต่ ส วน ซึ่ ง การด�ำเนิ น การดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ค�ำไต่ ส วนไว้ ใ น
สือ่ แถบบันทึกเสียง และเจ้าหน้าทีต่ อ้ งท�ำการถอดเสียงจากสือ่ แถบเสียงออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ประกอบในส�ำนวนคดี
หรือรายงานประชุมต่างๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานในการถอดเสียงจากสื่อแถบเสียง
ให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
			 ดังนั้น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้ท�ำการศึกษาหาแนวทางในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
อ�ำนวยความสะดวก โดยจัดหาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัย การพิจารณาคดี การไต่สวนคดี
การถอดค�ำพยาน รายงานการประชุม ระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อถอดเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร
ได้เป็นอย่างดีและสามารถถอดเสียงได้แบบ Real Time และสามารถเปลี่ยนเสียงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบ
ไฟล์เอกสาร (Microsoft Word, Excel) ได้ และสามารถบันทึกไฟล์เสียงให้น�ำกลับมาฟังได้หลายรูปแบบ ทัง้ นีร้ ะบบดังกล่าว
ยังคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม และให้ถอดความเป็นลายลักษณ์อักษรได้ถูกต้องแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ
การใช้งานที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต
๕. ด้านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
			 การพัฒนางานเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi) ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั ความนิยมทีช่ ว่ ยให้อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทีส่ ามารถท�ำงานได้ตามมาตรฐานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (แลนไร้สาย) ในปัจจุบนั นิยมใช้ Wifi เพือ่ ความสะดวกในการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตภายในอาคารกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตและสามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์ หรือฮอตสปอต
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ติดตั้งสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
ในอาคารโดยเพิ่มจุดต่อขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wifi) ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีสัญญาณ
ครอบคลุมทัว่ พืน้ ทีโ่ ดยจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายพร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง และโปรแกรมลิขสิทธิส์ �ำหรับบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายไร้สาย ติดตั้งภายในเพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึง
และใช้งานเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างสม�่ำเสมอ สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของผู้ใช้ระบบและรองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญและสื่อมวลชน รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้เข้ามาติดต่อราชการกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๖. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-office) พ.ศ. ๒๕๕๙
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั ท�ำระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-office) จ�ำนวน ๖ ระบบ
ประกอบด้ วย ระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบจั ดเก็ บเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล
ระบบงาน/โครงการและงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาการบริหารงานขององค์กรเข้าสูก่ ารจัดท�ำระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน
ในรูปแบบอินทราเน็ต คือ การสือ่ สาร และการเชือ่ มโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน ซึง่ การน�ำระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
องค์กรนี้มาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารทางราชการไม่ให้สูญหายและไม่กระจัดกระจาย และ
สามารถค้นหาข้อมูลหรือเอกสารทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งเป็นการบริหารองค์กรแบบรวมศูนย์ข้อมูล
และมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้สามารถก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารองค์กรได้ ที่ส�ำคัญองค์กร
สามารถช่วยสนับสนุนการลดใช้กระดาษ ซึง่ เป็นปัจจัยผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนมากไปกว่านัน้ องค์กรสามารถตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดยในปัจจุบันได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละระบบงาน
๗. ระบบคลังสารสนเทศส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
			 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั ท�ำระบบคลังสารสนเทศส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นการรวบรวม
สิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (Full text) โดยได้จัดท�ำ วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
จดหมายข่าว รายงานประจ�ำปี ตั้งแต่ฉบับแรกของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเอกสารทางวิชาการต่างๆ อาทิ รายงาน
การวิจัย หนังสือรวมบทความทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้สามารถดาวน์โหลด
(download) และอ่านผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ http://www.constitutional
court.or.th/th/library_occ/ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านสิ่งพิมพ์ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่
สิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปยังหน่วยงาน องค์กร นักวิจัย มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจได้อีก
ช่องทางหนึ่ง
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกระบวนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งมีจริยธรรมและคุณธรรม ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
		
๒) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
		
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
ที่มีการด�ำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน
		
๔) ยุทธศาสตร์การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการพัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลและงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย มุ่งสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานให้มีมาตรฐานและเหมาะสม
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ส�ำหรับปัจจัยและกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อันได้แก่ งบประมาณที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิง่ และช่วยสนับสนุนการวางแผนในการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ตลอดจนอุ ป สรรคและความท้ า ทายในการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ น�ำมาพิจารณาถึงแนวทางในการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป
ทั้งในส่วนของประเด็นที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
หรือประเด็นทีจ่ �ำเป็นต้องน�ำมาต่อยอดความส�ำเร็จ นอกจากนีใ้ นการพิจารณาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เปรียบเทียบกับองค์กรว่ามีการเปลี่ยนแปลงสอดรับการด�ำเนินงานอย่างไร และน�ำแนวโน้มและทิศทางในอนาคตที่อาจจะ
ส่งกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการวิเคราะห์ SWOT เดิมและปรับปรุงจัดท�ำเป็น
SWOT ใหม่ เพื่อหาแนวทางการด�ำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป
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ส่วนที่ ๓

การเข้าร่วมพระราชพิธี
รัฐพิธี และกิจกรรมสำ�คัญ
ของประเทศ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ
งานพระราชพิธีที่จัดขึ้นตามพระราชประเพณีสืบมาแต่โบราณ งานรัฐพิธีที่รัฐบาลหรือทางราชการกำ�หนดขึ้น
ประจำ�ปี และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ ล้วนเป็นงานแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นพุทธศาสนิกชน และเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย รวมทั้งเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนทุกวันนี้
ศาลรัฐธรรมนูญและสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี
ที่เวียนมาบรรจบของทุกๆ ปี ตลอดจนกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆ ตามหมายกำ�หนดการจากสำ�นักพระราชวัง และ
งานรัฐพิธีที่ราชการกำ�หนดขึ้น รวมทั้งกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ เช่น งานเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องใน
โอกาสต่างๆ เป็นต้น โดยในปี ๒๕๕๙ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าร่วมงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑.๑ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๑) พระราชพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
		
๒) พระราชพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
		
๓) พิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
		
๔) พิ ธี ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลและพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ย มงคล
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑.๒ พระราชพิธีและรัฐพิธีเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่มี
พระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
		
๑) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้

ถวายราชสักการะ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
		
๒) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมวาง
พานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
		
๓) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
		
๔) พระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
		
๕) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
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๖) พระราชพิธที รงบำ�เพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย และร่วมวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๙
		
๗) วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ร่วมวางพวงมาลาถวาย
บังคม ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
		
๘) วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมวางพานพุม่ ดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑.๓ พระราชพิธีและรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำ�หนดเป็นประจำ�ทุกปี
		
๑) การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
		
๒) เข้ า ร่ ว มพระราชกุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน และพระราชพิ ธี ฉั ต รมงคล รวมถึ ง งานสโมสรสั น นิ บ าต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑.๔ งานพระราชพิธี และกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
		
๑) พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗ รอบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
			 ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญและสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั โครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำ�ริ อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
		
๒) พิธนี อ้ มเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและกล่าวรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
		
๓) กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานเอนกประสงค์ชนั้ ๒ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะเมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
		
๔) พระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทร วินจิ ฉัย เมือ่ วันที่ ๕ และ วันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๙

๑.๕ งานพระราชพิ ธี ท รงบำ � เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
		
๑) พระราชพิธีสรงน�้ำพระบรมศพ และพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

		
๒) พระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระทีน่ ง่ั
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
๓) พระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
		
๔) พระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
		
๕) พระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
		
๖) ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รอบเวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๖ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการยุติธรรม
		
๑) วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙		
		
๒) วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
		
๓) งานพระราชพิธฉี ลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม และ
วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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๒. ประมวลภาพกิจกรรม
๑) เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์
สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร

๒) เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารและข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำ�บุญเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๘ ปี ณ ห้องพระ
ชั้น ๙ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๓) เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พั น โท ภาคภู มิ ศิ ล ารั ต น์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นคดี รั ก ษาราชการแทน
รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

๔) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
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๕) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล แสดงถึงความจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๖) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดย นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำ�ริ อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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๗) เมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหารและข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธนี อ้ มเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึง่ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดขึน้ ณ บริเวณโถง
ชั้น ๒ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๘) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เนือ่ งในวันปิยมหาราช
ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

18-0752 000.indd 68

9/29/2561 BE 1:04 PM

ANNUAL REPORT 2016

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF THAILAND

69

๙) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในอภิลกั ขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ ๔

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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๙๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
๒๕๕๙ 						

		

ศาลรัฐธรรมนูญ

รายชื่อคณะทำ�งานจัดทำ�

“รายงานประจำ�ปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจำ�ปี ๒๕๕๙”
ประธาน
นายเชาวนะ ไตรมาศ					

เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะทำ�งาน
๑) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์			
๒) พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์			
๓) นางวิภาวรรณ หะวานนท์			
๔) นางสาววรรัตน์ ศรีสิยวรรณ			
๕) นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา		
๖) นางอัจฉรียา อนันตพงศ์ 			
๗) นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่			
๘) นางพรพิมล นิลทจันทร์			
๙) นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ			
๑๐) นางสาวมาลินี ธีระวรกุล			
๑๑) นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย		
								
๑๒) นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์			
๑๓) นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์			
๑๔) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล
๑๕) นายพีรวิชฎ์ ธนกฤตย์มนตรี			
๑๖) นางสาวอาริตา เจริญสุข			
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รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคดี ๕ 			
ผู้อำ�นวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการ
พนักงานธุรการ ส ๔		
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