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สี		

			

เป็นดวงตารูปกลมมีขอบสองชั้น
วงกลมชั้ น ในตรงกลางมี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
ประดิษฐานอยู่บนพานสองชั้น เบื้องบนมีพระดุลพาห์ (ซึ่งหมายถึง
ความสุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม และความเฉลี ย วฉลาดหลั ก แหลม
ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ) สถิตอยู่ เบื้องล่างมีช่อชัยพฤกษ์
(ซึ่งหมายถึง การบรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ อั น ประกอบด้ ว ยเกี ย รติ ศั ก ดิ์ )
รองรับ และมีลายกนกก้านขดประกอบอยู่สองข้าง
วงกลมชั้ น นอก ใต้ ช ่ อ ชั ย พฤกษ์ ข องวงกลมชั้ น ใน เป็ น อั ก ษร
ข้ อ ความว่ า “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” และคั่ น ด้ ว ยดอกประจ� ำ ยาม
หัวท้าย
สี แ ดงชาด ใช้ เ ป็ น สี พื้ น หมายถึ ง อ� ำ นาจอั น ชอบธรรมภายใน
พระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย าธิ ร าช อั น ทรงไว้ ซึ่ ง
พระบรมเดชานุ ภ าพและทศพิธราชธรรมจริยา ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
สีทอง ใช้เป็นสีสำ� หรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์ หมายถึง
ความรุ่งเรือง มีศักดิ์ศรี สง่างามสูงส่ง
(ไม่จ�ำกัดขนาด)

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

ก

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

คำ�นำ�
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกที่ บั ญ ญั ติ
ให้มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมาเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้สนิ้ สุดลงอันเนือ่ งมาจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ สิ้ น สุ ด ลงโดยประกาศคณะปฏิ รู ป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ตอ่ มาได้มปี ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗  ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลง โดยให้ศาลทัง้ หลายยังคงมีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าที่คุ้มครอง
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้ มาตรา ๒๑๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจอื่น
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และ
การด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญนอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ ก�ำหนดว่า เมื่อส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีตอ่ สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและ
ศาลรัฐธรรมนูญ
น�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป
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ผู้บริหาร

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ซ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑
ส่วนที่

1

บทน�ำ

๑
๑
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บทนำ�

ทีม่ าของรายงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บัญญัตวิ า่ “เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ทำ� การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า” ซึ่งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จัดท�ำเป็น “รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานและรายงานการสอบบัญชี
ในรอบปีดังกล่าว
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีและรายงานผลด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป
ได้ รั บ ทราบเพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในบทบาท หน้ า ที่ ภ ารกิ จ และการด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในทุก ๆ ด้านอีกด้วย
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๒

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและรักษาความสมดุลในระบบการเมืองตามหลักนิตธิ รรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้มศี าลรัฐธรรมนูญ โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีค่ มุ้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล
ต่อ มาเมื่ อศาลรั ฐ ธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ ต่อมาได้มปี ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ สิ้ น สุ ด ลง โดยให้ ศ าลทั้ ง หลายยั ง คงมี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาและพิ พ ากษาอรรถคดี
ตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกาศใช้ มาตรา ๒๑๐ บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และมีหน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไข
การยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๑

องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนเก้าคนซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ จากบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสามปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นทีป่ ระจักษ์ จ�ำนวนหนึง่ คน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีและยังมีผลงาน
ทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวนหนึ่งคน
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(๕) ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได้ รั บ การสรรหาจากผู ้ รั บ หรื อ เคยรั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ไม่ ต�่ ำ กว่ า อธิ บ ดี ห รื อ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ�ำนวนสองคน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๓ ให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และเมื่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
เพียงใด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๙

๒.๒

หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าที่
และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และมีหน้าที่และอ�ำนาจตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
(๓) การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ
(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๕) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
(๖) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๘) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๒๑๐ วรรคสอง
ยั ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิ ไ ธย
ของพระมหากษัตริย์ โดยมีอสิ ระในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม
และปราศจากอคติทงั้ ปวง ตลอดจนการยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย
และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๘ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ คือ
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
  (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้กระท�ำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และได้บัญญัติให้ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้างต้น ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ซึ่งหากศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มขี อ้ ทักท้วงภายใน ๑๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างดังกล่าว
ก็ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป แต่หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบดังกล่าว มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอความเห็นนัน้ ไปยังรัฐสภาและให้รฐั สภาประชุมร่วมกัน
เพือ่ พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรได้
โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าว และเมือ่ ด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า
ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตใิ ดขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี หรือนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความ
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ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ก็ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
๑.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘)
     ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดที่ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ถ้า
(๑) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มีขอ้ ความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรัฐมนตรี เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้
เป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ยังคงสามารถ
ประกาศใช้บังคับได้
๑.๓ การพิจารณาวินจิ ฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีขอ้ ความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ โดยผูม้ สี ทิ ธิเข้าชือ่ เสนอความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
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๑.๔ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ สนอต่ อ รั ฐ สภามี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ่มต้นเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิ จ ารณาก่ อ น เมื่ อ สภาผู ้ แ ทนราษฎรลงมติ เ ห็ น ชอบแล้ ว ให้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ต่ อ ไปยั ง วุ ฒิ ส ภา
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ อย่ า งไรก็ ดี ในขั้ น ตอนการพิ จ ารณาของวุ ฒิ ส ภา หากวุ ฒิ ส ภาไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ย
กับสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
คืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินั้น แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็น
ด้วยกับการแก้ไขและต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบ
ด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีนี้ก็ถือว่ามีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนเช่นกัน และ
ระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา
๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้
ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น
เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
๑.๕ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔)
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ บั ญ ญั ติ ม าตรการเพื่ อ ตรวจสอบกระบวนการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ า ยว่ า มี ก ารเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ การกระท� ำ ด้ ว ยประการใด ๆ ที่ มี ผ ลให้ ส มาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
หรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ก ารกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว
ให้ ก ารเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ การกระท� ำ ดั ง กล่ า วเป็ น อั น สิ้ น ผล และถ้ า ผู ้ ก ระท� ำ การดั ง กล่ า วเป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระท�ำการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งของ
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ผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย แต่ถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
กระท�ำการหรือรูว้ า่ มีการกระท�ำดังกล่าวแล้วแต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากต�ำแหน่งทัง้ คณะ และให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากต�ำแหน่งนั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย และให้ผู้กระท�ำการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท�ำโครงการ หรืออนุมัติโครงการ หรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการด�ำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้บันทึก
ข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากความรับผิด
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ด� ำ เนิ น การสอบสวนในทางลั บ โดยพลั น และเมื่ อ สอบสวนแล้ ว เห็ น ว่ า มี มู ล
ให้ เ สนอความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเร็ ว และให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกรณีที่สมาชิกของแต่ละสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นข้างต้น กล่าวคือ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ผู้กระท�ำการฝ่าฝืน
สิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นกรณีที่ผู้กระท�ำเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ถ้ า ผู ้ ก ระท� ำ การดั ง กล่ า วเป็ น คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห้ ก ระท� ำ การหรื อ
รู ้ ว ่ า มี ก ารกระท� ำ ดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ มิ ไ ด้ สั่ ง ยั บ ยั้ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ทั้ ง คณะและให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของรั ฐ มนตรี ที่ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง นั้ น และให้ ผู ้ ก ระท� ำ การดั ง กล่ า วต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น นั้ น คื น
พร้อมด้วยดอกเบี้ย
๑.๖ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ
แก่ ค ดี ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๒ บั ญ ญั ติ ไ ว้ จะต้ อ งเป็ น กรณี ที่ มี ค ดี เ กิ ด ขึ้ น ในศาลก่ อ น ไม่ ว ่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ในศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง หรื อ ศาลทหาร และไม่ ว ่ า คดี นั้ น จะอยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาในศาลใดก็ ต าม
หากศาลเห็ น เองหรื อ คู ่ ค วาม (โจทก์ ห รื อ จ� ำ เลย) หรื อ คู ่ ก รณี (ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ห รื อ ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ) ในคดี นั้ น โต้ แ ย้ ง
พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มี
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผ่ า นทางส� ำ นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ส� ำ นั ก งานศาลปกครอง หรื อ กรมพระธรรมนู ญ แล้ ว แต่ ก รณี
เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งกรณีนี้ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดี
ต่อไปได้ แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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นอกจากนี้ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษา
ของศาลอั น ถึ ง ที่ สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือ ว่ า ผู ้ ซึ่ ง เคยถู ก ค� ำ พิ พ ากษาว่ า กระท� ำ ความผิ ด ตามบทบั ญ ญั ติ
แห่ ง กฎหมายที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ผู ้ ไ ม่ เ คยกระท� ำ ความผิ ด ดั ง กล่ า ว หรื อ
ถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
ส� ำ หรั บ บทบั ญ ญั ติ ที่ ศ าลจะส่ ง ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย หมายถึ ง กฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๑.๗ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
เป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑))
การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี การเสนอเรื่อง
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง พร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ วิธกี ารในการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานัน้ หมายถึง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๒. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๓)
การตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติ
เงื่อนไขไว้ว่าจะต้องเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบตั สิ าธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชก�ำหนดให้ ก ระท� ำ ได้ เ ฉพาะเมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า เป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น
ที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมือ่ พระราชก�ำหนดมีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�ำหนดนัน้
ต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นต่อไป และในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชือ่ เสนอความเห็นต่อประธานสภาแห่งทีต่ นเป็นสมาชิก
ว่าพระราชก�ำหนดนัน้ ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขว่าเป็นการตราขึน้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
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ความปลอดภั ย สาธารณะ ความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ หรื อ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ และให้
ประธานสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีค�ำวินิจฉัย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้แจ้งค�ำวินิจฉัยนั้น
ไปยังประธานแห่งสภาทีส่ ง่ ความเห็นนัน้ มา ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามเงือ่ นไข
ดังกล่าว ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
๓. การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของสภาผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))
นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายหรื อ
ร่างกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒ ได้บัญญัติให้มี “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย ได้ แ ก่ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้น
กับหน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนัน้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิยนื่ หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็นปัญหา
โต้แย้งระหว่างองค์กร ก็ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๔. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๔.๑ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติให้รัฐ
มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัด
ให้รัฐด�ำเนินการ รวมทั้งมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ โดยพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ บัญญัติให้บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ
ท�ำหน้าทีข่ องรัฐดังกล่าวและได้รบั ความเสียหายจากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐหรือการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถกู ต้องครบถ้วน
หรือล่าช้าเกินสมควร ย่อมมีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้

10

ศาลรัฐธรรมนูญ

๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่า
การกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘
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๕. การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
๕.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย การร้ อ งขอให้ เ ลิ ก การกระท� ำ อั น เป็ น การล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๙ ว่าบุคคลใด
จะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ และ
หากผูใ้ ดทราบว่ามีการกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิก
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การกระท�ำดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีคำ� สัง่ ไม่รบั ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอ หรือไม่ดำ� เนินการภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบ
ต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๕.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๖ (๙))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ ได้บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ำมิได้ นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๖ ได้บัญญัติไว้ด้วยว่าในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
หรืออ�ำนาจได้ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญยังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
อย่างไรก็ดี ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำความกราบบังคมทูลเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิ
เข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะที่เป็นการแก้ไข
เพิม่ เติมหมวด ๑ บททัว่ ไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง  ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของ
ศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง โดยในระหว่ า งการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นายกรั ฐ มนตรี จ ะน� ำ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
๖. การวินจิ ฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ ได้บัญญัติให้หนังสือสัญญาใด
ทีป่ ระเทศไทยท�ำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือสัญญา
ดังกล่าว ได้แก่
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
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(๒) หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี บ ทเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง ประเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยหรื อ
มีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน
ของประเทศอย่ า งกว้ า งขวาง อั น ได้ แ ก่ หนั ง สื อ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การค้ า เสรี เขตศุ ล กากรร่ ว ม หรื อ การให้ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทงั้ หมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญา
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำขอดังกล่าว
๗. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
๗.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ วินจิ ฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร คนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
(๓) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
(๔) การกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือ มาตรา ๑๘๕)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น
ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องที่ ป ระชุ ม ร่ ว มของคณะกรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่
วันที่พ้น ๓๐ วันดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑ (๙))
(๗) ขาดจากการเป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง แต่ ใ นกรณี ที่ ข าดจากการเป็ น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองเพราะมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนด ๖๐ วันนั้น (มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
(๘) ขาดประชุ ม เกิ น จ� ำ นวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจ� ำ นวนวั น ประชุ ม ในสมั ย ประชุ ม ที่ มี ก� ำ หนดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
(๓) ขาดประชุ ม เกิ น จ� ำ นวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจ� ำ นวนวั น ประชุ ม ในสมั ย ประชุ ม ที่ มี ก� ำ หนดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))
(๔) กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ (มาตรา ๑๑๓)
หรือกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
๗.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐ ได้บัญญัติเหตุที่ความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
(๓) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖) หรือกระท�ำการต้องห้าม
ในการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป
ตามจ�ำนวนที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
(๔) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากด�ำรงต�ำแหน่งรวมกันแล้ว เกิน ๘ ปี
(มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่)
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ� ำ นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องแต่ ล ะสภา มี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ ร้ อ งต่ อ ประธานแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก ว่ า
ความเป็ น รั ฐ มนตรี ข องรั ฐ มนตรี ค นใดคนหนึ่ ง สิ้ น สุ ด ลงด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และให้ ป ระธานแห่ ง สภา
ที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สามารถส่ ง เรื่ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
กรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ได้ด้วย
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๘. การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีอนื่ ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้อยูใ่ นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๘.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้องคัดค้านมติ ค�ำสั่ง และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งคั ด ค้ า นมติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ม่ รั บ จดทะเบี ย น
จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗
วรรคสอง และวรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับเลือก
ให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ดี ภายหลัง
จากการยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผล
เพื่ อ แก้ ไ ขให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๖๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ นั้ น และเมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดระยะเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
และมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�ำขอ
จัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ภายหลังจากที่รับทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียน
จัดตัง้ พรรคการเมือง มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับของ
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม และ
วรรคสี่  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ข้อบังคับ
พรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว จะต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และไม่ครอบง�ำหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี หากปรากฏภายหลังว่า ข้อบังคับของพรรคการเมืองทีไ่ ด้ยนื่ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไม่ มี ร ายการตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และให้แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วหากไม่มกี ารแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถกู ต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนัน้ สิน้ สภาพความเป็นพรรคการเมือง
ภายหลังจากที่รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติ
ให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒ วรรคห้า
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้
คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งมี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และก� ำ กั บ ดู แ ล
ไม่ให้สมาชิกกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และเมื่ อ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ
ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่
ควบคุ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลมิ ใ ห้ ส มาชิ ก หรื อ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในพรรคการเมื อ งกระท� ำ การในลั ก ษณะที่ อ าจท� ำ ให้
การเลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใด ซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากความปรากฏต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งหรื อ กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมือง หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิก
ของพรรคการเมืองกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติ
หรื อ สั่ ง การให้ ส มาชิ ก ผู ้ นั้ น ยุ ติ ก ารกระท� ำ โดยพลั น และก� ำ หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด
การกระท�ำดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ อย่างไรก็ดี
หากความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการให้
สมาชิ ก ยุ ติ ก ารกระท� ำ ที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอเรื่ อ ง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีค�ำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้ ง คณะ และห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งซึ่ ง พ้ น จากต� ำ แหน่ ง เพราะเหตุ ดั ง กล่ า วด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ทัง้ นี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งโดยค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
(๔) การวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งคั ด ค้ า นประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ห้ พ รรคการเมื อ ง
สิน้ สภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๑
วรรคสาม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
เหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไว้หลายประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือมีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ภายหลังจากที่ได้รับ
การจดทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่มีการประชุมใหญ่หรือไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันหนึ่งปีโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งเมื่อปรากฏ
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผแู้ จ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดสิน้ สภาพด้วยเหตุดงั กล่าว
ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ถ้ า เห็ น ว่ า มี ก รณี ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ พ รรคการเมื อ งสิ้ น สภาพ
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าว
เป็นการถูกยุบพรรคการเมืองด้วย
อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ให้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  
(๕) การวิ นิ จ ฉั ย ขอให้ ยุ บ พรรคการเมื อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
ได้ บั ญ ญั ติ เ หตุ แ ห่ ง การยุ บ พรรคการเมื อ งในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า
พรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
หรื อ กระท� ำ การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อ� ำ นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย หรือมีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมือง
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการการเลือกตัง้ สามารถยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้
และเมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การไต่ ส วนแล้ ว มี ห ลั ก ฐานว่ า พรรคการเมื อ งได้ ก ระท� ำ การตามเหตุ ดั ง กล่ า ว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๓ ก�ำหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็น
เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่นค�ำร้องเอง หรือจะมอบหมายให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นค�ำร้องและด�ำเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดี นายทะเบียน
พรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะขอให้ อั ย การสู ง สุ ด ช่ ว ยเหลื อ ด� ำ เนิ น การ
ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้  
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(๖) การวิ นิ จ ฉั ย กรณี พ รรคการเมื อ งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นบทเฉพาะกาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๐ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ พ รรคการเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง หรื อ เป็ น พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด�ำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ บั ง คั บ เป็ น พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถอื ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามทีป่ รากฏ
ในทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ ส� ำ นั ก งานจั ด ให้ มี ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๑ ได้ก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องด�ำเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เช่น การแจ้ง
เปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
หรือด�ำเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคน หรือจัดให้มีทุนประเดิมจ�ำนวนหนึ่งล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ หรือจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดท�ำค�ำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้อง และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะวินจิ ฉัย ในกรณี
ทีพ่ รรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ให้พรรคการเมืองยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๘.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ นกรณี ที่
การด� ำ เนิ น การของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ แผนแม่ บ ท อั น เป็ น ผลมาจากมติ
คณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

19

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย
โดยเร็ว ซึง่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี เป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจโดยเร็ว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้รับฟังตามที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่และอ�ำนาจที่นอกเหนือจากการ
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหา
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
และอ�ำนาจทีไ่ ม่เกีย่ วกับการพิจารณาวินจิ ฉัยคดี โดยเป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการเสนอแนะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) ก�ำหนดให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ซึ่งในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น รัฐสภาจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภา
มี อ� ำ นาจที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามความเห็นและข้อสังเกตของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอื่นในการก�ำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงิ น แผ่ นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุร การของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิ ส ระ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งด� ำ เนิ น การ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๗๖ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ ยังบัญญัตใิ ห้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ได้รบั เลือก
จากที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนหนึ่งคน ท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้วย
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๒. หน้าที่และอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓ บัญญัติให้แต่ละศาล
ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการด�ำเนินการอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานของแต่ละศาล ในกรณีนี้
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คนหนึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านของส�ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ตรงต่ อ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มรี องเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (๑) บัญญัติให้การบรรจุ
และแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ
และมาตรา ๑๖ บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๒
นอกจากนี้แล้ว มีกฎหมายอื่นที่บัญญัติหน้าที่และอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญไว้
เช่น พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕/๑
บัญญัตใิ ห้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เป็นต้น

๒.๓

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง บัญญัตวิ า่ “การยืน่ ค�ำร้องและ
เงือ่ นไขการยืน่ ค�ำร้องการพิจารณาวินจิ ฉัย การท�ำค�ำวินจิ ฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
ซึง่ ปัจจุบนั พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้บงั คับแล้ว
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยมติของคณะตุลาการมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด ระเบียบ และประกาศ
ของศาล เพือ่ ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้และนอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ จึงออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บงั คับ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒) รวมถึง
ได้ออกประกาศและระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. ประกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค� ำ ร้ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๙ ก วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)
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๒. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๓. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในทีท่ ำ� การศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ วรรคแรก
ก�ำหนดให้ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีอ�ำนาจค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกประเภท
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ไปจากขัน้ ตอน วิธกี าร หรือกรอบเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คกู่ รณีฝา่ ยอืน่ ในการน�ำสืบพยานหลักฐาน
หักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้ในการพิจารณาของศาลจะต้องเป็นไปโดยความรวดเร็วตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอ�ำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ 
ตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน ด�ำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
๑. การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		 มาตรา ๔๒ ค�ำร้องต้องท�ำเป็นหนังสือใช้ถ้อยค�ำสุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนด
ของศาล ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) เรื่องหรือการกระท�ำทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีค�ำวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
    (๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�ำร้อง
(๔) ค�ำขอทีร่ ะบุความประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทัง้ เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
การยื่ น ค� ำ ร้ อ งตามวรรคหนึ่ ง ให้ คู ่ ก รณี จั ด ท� ำ ส� ำ เนายื่ น ต่ อ ศาลตามจ� ำ นวนที่ ก� ำ หนดในข้ อ ก� ำ หนด
ของศาลด้วย
ค�ำร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึง่ หรือไม่ชดั เจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานศาลให้คำ� แนะน�ำแก่ผรู้ อ้ งเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมค�ำร้องนัน้ ให้ถกู ต้อง
ในการด� ำ เนิ น กระบวนการพิ จ ารณา ผู ้ ร ้ อ งจะด� ำ เนิ น การทั้ ง ปวงด้ ว ยตนเองหรื อ จะมอบฉั น ทะ
ให้ทนายความหรือบุคคลอื่นยื่นค�ำร้องหรือด�ำเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและ
มีความรูค้ วามสามารถทีอ่ าจด�ำเนินการแทนผูม้ อบฉันทะได้
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๒. การแจ้งผู้ร้องและส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
		 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง
หรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส�ำเนาค�ำร้อง
ให้ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
และให้น�ำความในมาตรา ๔๒ เกี่ยวกับรายละเอียดของค�ำร้องมาใช้บังคับ กรณีผู้ถูกร้องไม่ย่ืนค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง ให้ถอื ว่าผูถ้ กู ร้องไม่ตดิ ใจทีจ่ ะยืน่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา และให้ศาลด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔
๓. องค์คณะและการพิจารณาคดี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔
ได้นิยามความหมายของค�ำว่า “การพิจารณาคดี” คือ “การด�ำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงการไต่สวน
การประชุ ม ปรึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย หรื อ การนั่ ง พิ จ ารณา” ในขณะที่ ค� ำ ว่ า “กระบวนพิ จ ารณา”
หมายความว่า “การกระท�ำใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีซึ่งกระท�ำโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือตามค�ำสั่งศาล ไม่ว่าการนั้น
จะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระท�ำต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือศาลกระท�ำต่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย
รวมถึ ง การส่ ง ค� ำ ร้ อ งและเอกสารอื่ น ๆ การพิ จ ารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ แ ละ
อ� ำ นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ” และค� ำ ว่ า “การนั่ ง พิ จ ารณา”
หมายความว่ า “การที่ ศ าลออกนั่ ง เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคดี โ ดยคู ่ ก รณี มี สิ ท ธิ ม าอยู ่ ต ่ อ หน้ า ศาล” นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้ก�ำหนดรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลไว้ดังนี้
๓.๑ การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๙ ก�ำหนดให้การนั่งพิจารณาของศาลให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษา
ความเรียบร้อยในบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดบุคคลที่อยู่
ในห้องพิจารณาคดีได้ และเมื่อศาลประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า
๑๕ วันก่อนวันนัด ส่วนก�ำหนดวันนัดไต่ส่วนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก�ำหนด และให้ปิดประกาศก�ำหนด
นัดดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ ำ� การศาลด้วย
๓.๒ การให้โอกาสคูก่ รณีแสดงพยานหลักฐาน
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ก�ำหนดให้คกู่ รณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอืน่ เป็นพยานหลักฐานได้ และมีสทิ ธิ
ขอตรวจพยานหลักฐานและขอส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในเวลาท�ำการได้ และ
เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลอาจก�ำหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้
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แต่ตอ้ งแจ้งให้คกู่ รณีทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน อย่างไรก็ดใี นการอ้างพยานหลักฐานนัน้
ให้คกู่ รณียนื่ บัญชีระบุพยานหลักฐาน และวิธกี ารทีจ่ ะได้มาซึง่ พยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจยืน่ บัญชีระบุพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก�ำหนดว่าจะมีค�ำวินิจฉัยไม่น้อยกว่า ๗ วัน
นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ ก�ำหนดให้ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ศาลมีอ�ำนาจสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค�ำถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม และเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาลก�ำหนดไว้ก็ได้
โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน การถามพยานของศาลใช้ค�ำถามน�ำก็ได้ หลังจากคู่กรณีถามพยานแล้ว
ห้ามมิให้คู่กรณีฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
๓.๓ การให้โอกาสคูก่ รณีสบื พยานทีอ่ ยู่ นอกทีท่ ำ� การศาล
นอกเหนือจากการไต่สวนพยานหลักฐานภายในศาลแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๓ ก�ำหนดให้ศาลอาจอนุญาตให้มีการไต่สวนพยาน
ที่อยู่นอกที่ท�ำการศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ โดยอาจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ
ตามข้อก�ำหนดของศาลได้ และให้ถือว่ากระท�ำในห้องพิจารณาของศาล โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด�ำเนินการ
เพื่อจัดให้มีระบบดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในกรณีทศี่ าลเห็นสมควร หรือในกรณีทคี่ กู่ รณีฝา่ ยทีอ่ า้ งพยานนัน้ ร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจ
ก� ำ หนดให้ พ ยานบุ ค คลหรื อ พยานผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ต ้ อ งมาเบิ ก ความเสนอบั น ทึ ก ถ้ อ ยค� ำ ยื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก�ำหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอก�ำหนด โดยให้ส่ง
ต้นฉบับบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส�ำเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นทราบก่อน
วันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า ๗ วัน อย่างไรก็ดีหากคู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริง
ในบั น ทึ ก ถ้ อ ยค� ำ ยื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความเห็ น ล่ ว งหน้ า ดั ง กล่ า วในประเด็ น ใด ให้ ท� ำ ค� ำ คั ด ค้ า นเป็ น หนั ง สื อ
ยื่นต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า ๓ วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า แล้วตอบข้อซักถาม
เพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาลและศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล หรือมาศาล
แต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธทีจ่ ะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นหรือสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นมิได้ และเมื่อพยาน
รับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
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ความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยค�ำของพยาน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔
ในระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไว้ในส�ำนวน และจัดให้
คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากคู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ
ให้ศาลท�ำรายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นแทนการลงลายมือชื่อ และให้ศาลบันทึกการให้ถ้อยค�ำของ
พยานในการไต่สวนรวมไว้ในส�ำนวนด้วย โดยใช้อปุ กรณ์บนั ทึกเสียงหรืออุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสียง หรือวิธกี ารอืน่ ใด
ตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๖
๓.๔ การให้โอกาสคูก่ รณีรอ้ งขอให้มกี ารแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้
ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท�ำเป็น
หนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท�ำด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณ์เปิดคดี
หรือปิดคดี ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับค�ำเบิกความ
ของตนหรือบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี มีสิทธิขอตรวจดู ขอส�ำเนา หรือ
ขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองความถูกต้องของเอกสารในส�ำนวนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะก�ำหนดให้ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘

๔. การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕
ก�ำหนดให้ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท�ำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลง
ด้วยวาจาต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของตุลาการ
ทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมนัง่ พิจารณาและร่วมท�ำค�ำวินจิ ฉัย เว้นแต่มเี หตุถกู คัดค้านหรือมีเหตุจำ� เป็นอืน่ อันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
นอกจากนี้ความเห็นส่วนตนของตุลาการ ให้ท�ำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อก�ำหนดของศาล
นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๒ ก�ำหนดให้องค์คณะของศาลในการนั่งพิจารณาและในการท�ำค�ำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วย
ตุลาการไม่น้อยกว่า ๗ คน และตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีใด ย่อมไม่มีอ�ำนาจในการท�ำ
ค�ำ วิ นิ จ ฉั ย นั้ น หากมีปัญหาว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิ จารณาในเนื้ อ หาคดี นั้นหรื อ ไม่ ให้ ศ าลเป็ นผู ้ วินิจ ฉั ย
ก่อนที่จะด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน
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ในการท�ำค�ำวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ วรรคสาม และสรรคสี่ ก�ำหนดให้องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่งคนใด
เป็นผู้จัดท�ำค�ำวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้ และค�ำวินิจฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัย
ในส่ ว นของผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ ก� ำ หนดให้ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลให้ มี ผ ลในวั น อ่ า น และในกรณี ที่
ศาลมีค�ำวินิจฉัยที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาให้
ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว หรือในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องให้
ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องหรือผู้มีหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็น
วันที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
ในกรณี ที่ ศ าลมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของเงื่ อ นไข
การตราพระราชก� ำ หนด (รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๓) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าล
จะใช้บงั คับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒) การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทผี่ ถู้ กู ละเมิด
สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ คุ ้ ม ครองไว้ ร ้ อ งขอว่ า การกระท� ำ นั้ น ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ (รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๑๓) หรือการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
เป็ น ผู ้ เ สนอ (รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๑ (๑)) ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของศาลจั ด ท� ำ ประกาศ
ผลแห่งค�ำวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ส่วนการแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค�ำวินิจฉัยและ
การอ่ า นค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลและการแจ้ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามข้ อ ก�ำ หนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ศ าลมี ค� ำ สั่ ง ไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และจ� ำ หน่ า ยคดี ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า ว
จะต้ อ งประกอบด้ ว ยความเป็ น มาโดยย่ อ ของคดี เหตุ ผ ลในการมี ค� ำ สั่ ง ความเห็ น ประกอบ และบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง และเมื่อจัดท�ำค�ำสั่งเสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้
ณ ที่ท�ำการศาลไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ค�ำสั่งของศาลดังกล่าวให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซ่ึงเป็นวันที่ปรากฏในค�ำสั่ง
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗
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แผนภาพที่ ๑ กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
		 ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ร้อง
ค�ำร้อง
(มาตรา ๗ และมาตรา ๔๑
วรรคสอง)

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้คณะตุลาการหรือศาลภายใน
๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง (มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

ตรวจและมีค�ำสั่งภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานธุรการ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง
ค�ำสั่งรับค�ำร้อง

ศาลรับไว้พิจารณา
(มาตรา ๕๐)

กรณีไม่แต่งตั้งคณะตุลาการ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

ศาลแต่งตั้งคณะตุลาการ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง)

เห็นควรสั่งไม่รับค�ำร้อง

ศาลพิจารณาและมีค�ำสั่งภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ของศาลได้รับค�ำร้อง (มาตรา ๔๙ วรรคห้า)
ค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง

หนังสือ
(มาตรา ๔๑ วรรคสอง)

ค�ำสั่งรับ
ค�ำร้อง

ไม่ต้องตาม
หลักเกณฑ์

ต้องตาม
หลักเกณฑ์

ค�ำสั่ง
ไม่รับค�ำร้อง

ด�ำเนินการ
ต่อไป

คดีมีผู้ถูกร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

ศาลพิจารณาภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากคณะตุลาการ
(มาตรา ๔๙ วรรคสาม)
เห็นพ้องด้วยกับ
ความเห็นไม่รับค�ำร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

ค�ำสั่ง
ไม่รับค�ำร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

จัดท�ำค�ำสั่ง และแจ้งคู่กรณีทราบ
พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการศาล
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(มาตรา ๔๙ วรรคสาม
ประกอบมาตรา ๗๗ วรรคสอง)

ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
เพื่อให้ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย โดยไม่ท�ำการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้
(มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)
กรณีศาล
ท�ำการไต่สวน
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แผนภาพที่ ๑ กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
		 ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
กรณีศาล
ท�ำการไต่สวน

ศาลประกาศก�ำหนด
วันนัดไต่สวนครั้งแรก
(มาตรา ๕๙
วรรคสอง)

ส่งส�ำเนาประกาศให้แก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวัดนัด
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง)
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการศาล
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง)

กรณีศาล
ไม่ท�ำการไต่สวน
คู่กรณีจะอ้างตนเอง
บุคคล และหลักฐานอื่น
เป็นพยานหลักฐานได้
(มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง)

ศาลอาจก�ำหนดให้มีการตรวจ
พยานหลักฐานก่อนก็ได้
แต่ต้องแจ้งคู่กรณีทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนวัดนัดตรวจพยานหลักฐาน
(มาตรา ๖๑)

หากคู่กรณีจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก�ำหนด
ว่าจะมีค�ำวินิจฉัยไม่น้อยกว่า ๗ วัน
(มาตรา ๖๐ วรรคสาม)
ก�ำหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง)
แจ้งคู่กรณีทราบ และปิดประกาศ
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง)
คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลแจ้งให้มาฟังและ
อ่านค�ำวินิจฉัย
(มาตรา ๗๖ วรรคห้า)
ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยแก่
ผู้ร้องหรือผู้มีหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณา
วินิจฉัย
(มาตรา ๗๖ วรรคสาม)

ศาลออกนั่งพิจารณาและไต่สวนพยาน
(มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓)

เห็นว่า
ควรไต่สวนต่อไป
เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
จึงยุติการไต่สวน
(มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)
องค์คณะอาจมอบหมาย
ให้ตุลาการคนหนึ่งคนใดเป็น
ผู้จัดท�ำค�ำวินิจฉัยตามมติ
ของศาลก็ได้
(มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ศาลประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท�ำความเห็นส่วนตน
เป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)
มีมติ

ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ก่อนแล้วจึงลงมติ
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)

ค�ำวินิจฉัยของศาลให้มีผลใน
วันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็น
วันอ่าน
(มาตรา ๗๖ วรรคสาม)

ในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ มาตรา
๒๑๒ มาตรา ๒๑๓ หรือมาตรา
๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการของศาล
จัดท�ำประกาศผลแห่งค�ำวินิจฉัย
ของศาลส่งไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว
(มาตรา ๗๖ วรรคสี่)

ค�ำวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน
(มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง)
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๓

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้น�ำความใน
มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม”
ประกอบกั บ มาตรา ๑๙๓ บั ญ ญั ติ ว ่ า “ให้ แ ต่ ล ะศาล ยกเว้ น ศาลทหาร มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ให้มีส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน

๓.๑

อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการ
ทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๔
ดังนี้
“มาตรา ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสัง่ และค�ำวินจิ ฉัยต่าง  ๆ เกีย่ วกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”

๓.๒

โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามประกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและอ�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
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(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

ส�ำนักคดี ๕
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาลรัฐธรรมนูญ
รวม ๑๖๙ อัตรา

๑

ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕

๙

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดี

๑

เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหาร

๒๒

ส�ำนักบริหารกลาง

๑๖

ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร

๑๗

ส�ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

๒๑

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

๔

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๙

ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

๓

๓

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ส�ำนักคดี ๑

ส�ำนักคดี ๒

ส�ำนักคดี ๓

ส�ำนักคดี ๔

ส�ำนักคดี ๕

๑๑

๑๑

๑๑

๑๐

๑๕
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ส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ และกลั่นกรองสรุปย่อค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลั่นกรองค�ำแถลงการณ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้ความเห็นและจัดท�ำเอกสารทางวิชาการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานคดีรฐั ธรรมนูญ
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรืองานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลแห่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ค� ำ แนะน� ำ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไปของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานดังกล่าวและผลกระทบอื่น ที่อาจเกิดขึ้น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ค� ำ สั่ ง และข้ อ บั ง คั บ รวมทั้ ง นโยบายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ให้ค�ำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญมีผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของหน่วยรับตรวจ
(ข) ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของหน่วยรับตรวจ
(ง) ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีผอู้ �ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บงั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาสัง่ การของประธานศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะผู ้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ องค์กรและสถาบัน
ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่การเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ส�ำนักบริหารกลาง มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณและงานธุ ร การทั่ ว ไปของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และการรักษาความปลอดภัยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
(ง) บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�ำเนินการทางด้านนิติการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึง
การศึกษา วิเคราะห์ สนับสนุน และพัฒนาการจัดท�ำกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๕ - ๘) ส�ำนักคดี ๑ - ๔ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณารับค�ำร้องของตุลาการประจ�ำคดี รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของตุลาการประจ�ำคดี
(ข) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพือ่ สนับสนุนการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ รวมทัง้ เป็นหน่วยงานผูร้ บั
ผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดีและวิชาการประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และจัดท�ำเอกสารทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานคดีรัฐธรรมนูญ
(จ) ให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา หรือความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ส�ำนักคดี ๕ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการใน
ฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง วิเคราะห์ เสนอแนะผลกระทบและจัดท�ำความเห็นในส�ำนวนคดีของส�ำนักคดี
ผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาค�ำวินิจฉัย และจัดท�ำบรรทัดฐาน
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และศึกษาเปรียบเทียบคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
กระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม และด�ำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน และเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับค�ำร้องที่เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส�ำนวน การเก็บรักษาส�ำนวน รวมถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(ช) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี)
(ซ) ปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไปของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มิได้กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักคดี
โดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เพือ่ จัดวางระบบการบริหารการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารราชการและการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
การพัฒนาระบบงานทั่วไป เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของศาลรัฐธรรมนูญส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด� ำ เนิ น กระบวนการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง การสร้างระบบ
ความมั่นคงของทรัพยากรบุคคลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ในด้านการจัดหา ควบคุมและบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท� ำ ฐานข้ อ มู ล ค� ำ วิ นิจฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยและต่ า งประเทศ
รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้านกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิ่งของที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
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(จ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
และการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชือ่ มัน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา มีผู้อ�ำนวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ศึก ษา วิเ คราะห์ เพื่อก�ำหนดประเด็ นในการวิ จัย ที่ มีค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) จัดท�ำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ หน่วยงานยุติธรรม
ระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ
การพัฒนาประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม รวมถึงการด�ำเนินเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรดังกล่าว
(จ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การสั ม มนาทางวิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ โดยความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานอื่น
(ฉ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นในภูมิภาค ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญได้มแี ผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานการอ�ำนวยความยุติธรรมในภารกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนการพัฒนาหลักนิตธิ รรมในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐาน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการรักษาไว้ซงึ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง โดยแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุง่ เน้นให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบ
ทิศทางในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของศาลรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมไปถึงการเสนอทิศทางและเป้าหมายเพือ่ ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กร
ทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง (High Performance Organization)
นอกจากนีไ้ ด้นำ� เสนอทิศทางและเป้าหมายเพือ่ ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง (High
Performance Organization) โดยด�ำเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการด�ำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยใช้การเทียบวัดผลการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือสมรรถนะขององค์กร โดยใช้หลัก Benchmark และวิเคราะห์หาช่องว่าง (GAP Analysis) ของผลการ
ด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือสมรรถนะ เพือ่ ระบุทศิ ทางและเป้าหมายในการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็น
องค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง (High Performance Organization)
จากกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ล่าวมาข้างต้น น�ำมาสูก่ ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
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า

แผนยทุธศาสตรศ์าลรฐัธรรมนญ
ู พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ำ

ำ

“ยดึหลกันติธิรรม คำ้ จนุประชาธปิไตย หว่งใยสทิธเิสรภีาพของประชาชน”

“องคก์รแหง่ความถกูตอ้งและยตุธิรรม”
R: Righteousness I: Intelligence
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G: Good will

H: Harmony

T: Teamwork
มงุ่มน่ัทำงานเปน็ทมี

เป้าประสงค์

พันธกิจ

วิสยั ทัศน์

รั ก ษาความชอบธรรม
ของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๒. รักษาความเป็น
		 กฎหมายสูงสุดของ
		 รัฐธรรมนูญ

เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ก้าวหน้า ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Library
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการติดตาม
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใส
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี)

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน
ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ
เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารงาน
ตามภารกิจ

๔. สร้างความเชือ่ มัน่
		 ต่อภารกิจของ
		 ศาลรัฐธรรมนูญ

๖.
		
		
		

สร้างบรรทัดฐาน
ในการคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพให้แก่
ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน
กรอบอัตราก�ำลัง และก�ำหนดสมรรถนะ
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ บุคลากรมี ความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษา
ต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยมีการจัดระดับการพัฒนา การประเมิน
และการออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากร
ภายในมีค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
มีความเป็นทีม
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ จัดท�ำข้อตกลงในการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๓.๕ บูรณาการแผนการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางาน
ให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
เพิ่มขึ้นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือ
ด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ยกระดับสถานที่ และคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสม
ทางด้านสถานที่ท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์
กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพันธ์)

๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธา
		 เชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๕. สร้างความถูกต้อง
		 เป็นธรรมตามหลัก
		 นิติธรรม

บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รับการพัฒนา
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร)

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
		 ภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง บุคลากร
		 มีความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม

๓. รักษาความสมดุล
		 ในระบบการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน)

๑. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
		 การพิจารณาคดีสรู่ ะดับสากล

๑.
		
		
		
		

“ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ”

แผนภาพที่ ๓ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๓.๔

อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการสรรหา
บุคลากรเพือ่ รองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินจิ ฉัยคดี และงานบริหารด้านต่าง  ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มีอัตราก�ำลัง
รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๖๙ อัตรา (มีขา้ ราชการด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ ริง จ�ำนวน ๑๕๕ อัตรา)
๒) อัตราก�ำลังของลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน ๓๐ อัตรา (มีลกู จ้างประจ�ำด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ ริง จ�ำนวน ๓๐ อัตรา)
๓) อัตราก�ำลังของพนักงานราชการ จ�ำนวน ๒๕ อัตรา (มีพนักงานราชการด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ ริง จ�ำนวน ๑๙ อัตรา)
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังและจ�ำนวนที่มีอยู่จริงของข้าราชการและลูกจ้างตามโครงสร้างของ
              ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนัก/กลุ่มงาน
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักบริหารกลาง
ส�ำนักคดี ๑

ข้าราชการ (อัตรา)
กรอบ
ที่มีอยู่จริง
๕
๔
๑
๐
๑๗
๑๔
๓
๓
๙
๙
๒๒
๒๑
๑๑
๑๑

ลูกจ้างประจ�ำ (อัตรา)
กรอบ
ที่มีอยู่จริง
๐
๐
๐
๐
๑
๑
๐
๐
๒
๒
๑๘
๑๘
๐
๐

พนักงานราชการ (อัตรา)
กรอบ
ที่มีอยู่จริง
๐
๐
๐
๐
๒
๒
๐
๐
๑
๑
๕
๒
๐
๐

ส�ำนักคดี ๒

๑๑

๙

๐

๐

๐

๐

ส�ำนักคดี ๓
ส�ำนักคดี ๔
ส�ำนักคดี ๕
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
รวม

๑๑
๑๐
๑๕
๑๖

๙
๑๐
๑๕
๑๕

๐
๐
๔
๒

๐
๐
๔
๒

๐
๐
๒
๔

๐
๐
๒
๓

๑๗

๑๗

๒

๒

๕

๔

๒๑
๑๖๙

๑๘
๑๕๕

๑
๓๐

๑
๓๐

๖
๒๕

๕
๑๙

๓.๕

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐ บาท พบว่า รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ�ำนวน ๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๑.๔๓) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๖๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๘.๕๗) ดังตารางที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๑
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ตารางที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณจ�ำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
    พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการ

จ�ำนวน

ร้อยละ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐

๗๑.๔๓

๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๕๐,๑๕๘,๕๐๐

๒๒.๔๒

๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๐๙,๖๒๑,๘๐๐

๔๙.๐๑

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน

๖๓,๙๑๕,๔๐๐

๒๘.๕๗

๒.๑ ค่าตอบแทน

๙,๓๗๒,๒๐๐

๔.๑๙

๒.๒ ค่าใช้สอย

๔๔,๔๕๗,๗๐๐

๑๙.๘๗

๒.๓ ค่าวัสดุ

๓,๐๘๐,๐๐๐

๑.๓๘

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค

๗,๐๐๕,๕๐๐

๓.๑๓

๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม

แผนภูมิที่ ๑ แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามประเภทรายการ
               ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร
ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินการ
๖๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐ บาท

๒๘.๕๗ %
๗๑.๔๓ %

๑๐๐ %

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐ บาท

๓.๖

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้ก�ำหนดทิศทาง
และแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรปู ประเทศ และร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔
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แผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานงาน ด้ า นงานคดี งานบริ ห าร
งานวิ ช าการ เพื่ อ สนั บ สนุ น คณะตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงาน
ยุตธิ รรม

แผนการปฏิรปู ด้านกฎหมาย
๖. มี ก ลไกให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ท� ำ
และเสนอร่ า งกฎหมายหรื อ กฎที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำ
และเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
๗. มี ก ลไกให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง กฎหมาย กฎ
โดยสะดวกและเข้ า ใจกฎหมายได้ ง ่ า ยรวมทั้ ง
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ของกฎหมาย
ค� ำ พิ พ ากษา ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ การตี ค วาม
กฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

แผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ร่างแผนแม่บท
การบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมชิ อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภาพ

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
- การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
๔.๑.๓ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ ง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑
่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล
พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมกั บ
บุ ค ลากรและองค์ ก ร เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็น
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การขับเคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรม
ด้วยดิจทิ ลั

แผนการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
๑. การก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานใน
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทีช่ ดั เจน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมโดย
ไม่ล่าช้า
๒. การพั ฒ นากลไกช่ ว ยเหลื อ และเพิ่ ม
ศักยภาพเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
๙. การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมเพื่ อ มุ ่ ง อ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
๑๐. ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการ
ความรูท้ งั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และการมีสว่ นร่วมด้านกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ่ มโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ ที่
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึก มีความสามารถสูง
มุง่ มัน่ และเป็นมืออาชีพ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าทีจ่ ำ� เป็น
๔.๘ กระบวนการยุตธิ รรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ ประชาชนโดยเสมอภาค

แผนภาพที่ ๔ ความเชื่ิอมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล
พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมกั บ
บุคลากรและองค์กร เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านให้กา้ วหน้า ทันสมัย และเป็น
มาตรฐานสากล

๑. โครงการพัฒนาและขยายระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office)
๒. โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
งานคดี (Case Management System)
๓. งานบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารองค์กร (e-Office)
๔. โครงการจั ด ซื้ อ ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด
และระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออก
อาคาร พร้อมติดตัง้
๕. งานบ�ำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติ
ภาษาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร
งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. โครงการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๓ เรื่อง
ได้แก่
(๑) ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ ใ น ก า ร ก� ำ ห น ด
มาตรการชั่ ว คราวและการบั ง คั บ ตาม
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งดุลยภาพในการ
คุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม
(๓) การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ

๑. โครงการสั ม มนาประเด็ น รั ฐ ธรรมนู ญ
ระหว่างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญด้วยดิจทิ ลั
๓. โครงการปรับปรุงมาตรฐานงานเพือ่ พัฒนา
สัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กรส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
๔. โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ “การจัดท�ำแบบฟอร์ม
อิเล็กทอนิกส์ (E-Form)”
๕. โครงการสั ม มนาการแปลงค่ า นิ ย ม
ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิเ์ ป็นรูปธรรมแก่บคุ ลากร
เพื่อความเป็นองค์กรแห่งความถูกต้องและ
ยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

๑. ด้ า นการจั ด ท� ำ ความร่ ว มมื อ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา (MOU)
จ�ำนวน ๑ แห่ง คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒. โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี
๓. โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
๔. โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๕. โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง
๖. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพือ่ เข้าร่วม
ประชุมระดับนานาติ
๗. การรับรองการเข้าเยี่ยมคารวะและการรับรอง
การศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
๘. โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ
๙. การด� ำ เนิ น โครงการบู ร ณาการสานเครื อ ข่ า ย
ศาลรัฐธรรมนูญสูป่ ระชาชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการเผือ่ เผยแพร่
ความรูเ้ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนความรูด้ า้ นกฎหมายให้กบั ประชาชน ร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ
๑๑. การให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาดูงาน
ขององค์กรหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทัง้ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๒. โครงการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์และ
ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑๓. โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย” (นธป.)

ความรูท้ งั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และ
ประชาสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ด การ

แผนภาพที่ ๔ ความเชื่ิอมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญได้รบั จัดสรรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐ บำท
(ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๗,๙๖๒,๐๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑) โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ยด้ำนบุคลำกร
จ�ำนวน ๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐ บำท (เพิม่ ขึน้ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒,๑๖๕,๙๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗)
ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน ๖๓,๙๑๕,๔๐๐ บำท (ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๒,๑๒๗,๙๐๐ บำท
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕) ส�ำหรับกำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณของส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๓ และแผนภูมทิ ี่ ๒
ารา

กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ร มา

ร มา

ั

๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ ๖๐.๒๔ ๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐ ๗๑.๔๓
๔๘,๘๒๖,๖๐๐ ๑๘.๖๖ ๕๐,๑๕๘,๕๐๐ ๒๒.๔๒

ร มา
าน น
ม ล
๒,๑๖๕,๙๐๐
๑,๓๓๑,๙๐๐

ร ล
ม ล
๑.๓๗
๒.๗๓

๑๐๘,๗๘๗,๘๐๐ ๔๑.๕๘ ๑๐๙,๖๒๑,๘๐๐ ๔๙.๐๑

๘๓๔,๐๐๐

๐.๗๗

รา าร
าน น
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑.๑ ค่ำตอบแทนคณะตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุน
กำรป ิบัติงำนของคณะตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ค่ำตอบแทนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
และเจ้ำหน้ำที่สำ� นักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน
๒.๑ ค่ำตอบแทน
๒.๒ ค่ำใช้สอย
๒.๓ ค่ำวัสดุ
๒.๔ ค่ำสำธำรณูปโภค

ร ล

๗๖,๐๔๓,๓๐๐ ๒๙.๐๖
๖,๖๐๔,๔๐๐ ๒.๕๒
๕๙,๓๕๓,๔๐๐ ๒๒.๖๘
๓,๐๘๐,๐๐๐ ๑.๑๘
๗,๐๐๕,๕๐๐ ๒.๖๘

าน น

ร ล

๖๓,๙๑๕,๔๐๐ ๒๘.๕๗ (๑๒,๑๒๗,๙๐๐) (๑๕.๙๕)
๙,๓๗๒,๒๐๐ ๔.๑๙ (๒,๗๖๗,๘๐๐) (๔๑.๙๑)
๔๔,๔๕๗,๗๐๐ ๑๙.๘๗ (๑๔,๘๙๕,๗๐๐) (๒๕.๑๐)
๓,๐๘๐,๐๐๐ ๑.๓๘
๗,๐๐๕,๕๐๐ ๓.๑๓
-
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ารา

กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ต่อ)
ร มา

ร มา

ั

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐.๗๐

-

-

ร มา
าน น
ร ล
ม ล
ม ล
(๒๘,๐๐๐,๐๐๐) (๑๐๐)

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐.๗๐
-

-

-

(๒๘,๐๐๐,๐๐๐)
-

(๑๐๐)
-

๒

๑ . ๑

รา าร
าน น
. ค่าใช้จ่ายด้านครุ
ดิน
ล ิงก่ ร้าง
๓.๑ ครุภัณ ส�ำนักงำน
๓.๒ ครุภัณ ยำนพำหนะและขนส่ง
๓.๓ ครุภัณ ไ ำและวิทยุ
๓.๔ ครุภัณ คอมพิวเตอร
ร

น ูม

๒ ๑

ร ล

๑ .

าน น

๒๒

ร ล

๑ .

กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๒

ลาน า

า า าน
ลา ร
๒๕๖๑
๒๕๖๒

4๕

า า าน
าร า นน าน

า า าน
ร ั
น
ล
รา

รม

รา าน ร า

๒

การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญได้รบั จัดสรรงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐ บำท
โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ�ำนวน ๒๐๕,๗๑๐,๘๗๗.๑๖ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ คงเหลองบประมำณ
จ�ำนวน ๑๗,๙๘๔,๘๒๒.๘๔ บำท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๔ ประกอบด้วยค่ำใช้จำ่ ยด้ำนบุคลำกร และค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรด�ำเนินงำน
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ารา

กำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ล าร

ร มา
รั ั รร

รา าร

า น

ร มา
า

ล

ร ล

ร มา
า

ร ล

๑. ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนบุคลำกร

๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐

๑๕๖,๔๓๓,๕๙๖.๒๘ ๙๗.๙๑

๓,๓๔๖,๗๐๓.๗๒

๒.๐๙

๒. ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรด�ำเนินงำน

๖๓,๙๑๕,๔๐๐

๔๙,๒๗๗,๒๘๐.๘๘

๑๔,๖๓๘,๑๑๙.๑๒

๒๒.๙๐

๒๒

๒

ร

๑

.๑

๗๗.๑๐
๑.

๑

๒๒.

.

ายเ ุ งบประมำณคงเหลอเป็นงบประมำณในโครงกำรต่อเน่อง ึ่งจะเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ ัดไป
จำกตำรำงที่ ๔ แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ�ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ�ำนวน ๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐ บำท มีผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ จ�ำนวน ๑๕๖,๔๓๓,๕๙๖.๒๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑ คงเหลองบประมำณ จ�ำนวน ๓,๓๔๖,๗๐๓.๗๒ บำท
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรด�ำเนินงำน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ�ำนวน ๖๓,๙๑๕,๔๐๐ บำท มีผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ จ�ำนวน ๔๙,๒๗๗,๒๘๐.๘๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๐ คงเหลองบประมำณ จ�ำนวน ๑๔,๖๓๘,๑๑๙.๑๒ บำท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐

4๖
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น มู

กำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รม
จัดสรร
จ่ายจริง

าน ลา ร

าน าร า นน าน

๓
ารา

การเปรียบเทียบการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
กำรเปรียบเทียบกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ร มา

ร มา

รา าร
๑. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร
๒. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรด�ำเนินงำน
๓. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนครุภัณ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง
ร
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าน น
าน น
๑๕๔,๒๖๖,๘๓๙.๕๘ ๑๕๖,๔๓๓,๕๙๖.๒๘
๔๔,๔๐๒,๕๔๗.๖๑ ๔๙,๒๗๗,๒๘๐.๘๘
๒๖,๘๗๒,๐๐๐
๒๒

๑

.๑

๒

๑

.๑

รา าน ร า

น มู

กำรเปรียบเทียบกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รวม

ลาน า
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๓
ส่วนที่

ผลการด�ำเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

49
49

๓
๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ผลการดำ�เนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผลการด�ำเนินงานด้านคดี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ�ำเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๘ กระบวนการยุตธิ รรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ ประชาชนโดยเสมอภาค
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
			
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
     ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส�ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือกฎ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
   ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แผนงานที่ ๑.๑.๒ การพัฒนาระบบงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ
นายนุรักษ์ มาประณีต และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๘ คน ได้แก่ ๑) นายจรัญ ภักดีธนากุล ๒) นายชัช ชลวร
๓) นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ๔) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ๕) นายบุญส่ง กุลบุปผา ๖) นายปัญญา อุดชาชน
๗) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และ ๘) นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี รวมทั้งสิ้น ๙ คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๐ โดยศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีผลการด�ำเนินงานด้านคดีประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละส่วน ดังนี้

ส่วนทีห่ นึง่ การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภูมิที่ ๕ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒)
จ�ำนวน

ร้อยละ

๑๕๐
๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

จ�ำนวนค�ำร้อง

๑๓๐

๑๓๑

๑๒๓

๑๒๑

๙๖

ผลด�ำเนินการรวม

๔๙

๙๔

๑๐๙

๘๔

๙๖

ร้อยละ

๓๗.๖๙ ๗๑.๗๖ ๘๘.๖๒

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๓

๘

๗๖

๙๑

๑๑๕

๑

๘

๖๑

๗๕

๘๒

๖๙.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๒๖ ๘๒.๔๒ ๗๑.๓๐

แผนภูมิที่ ๖ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ร้อยละ

จ�ำนวน
๑๕๐
๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

จ�ำนวนค�ำร้อง

๕๒

๙๑

๑๐๘

ผลด�ำเนินการรวม

๔๖

๗๕

๗๗

๘๘.๐๐

๘๒.๐๐

๗๑.๐๐

ร้อยละ
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๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีคดีอยูใ่ นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน
๑๐๘ เรื่อง จ�ำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
๑. คดีที่ค้างพิจารณามาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓๑ จ�ำนวน ๖ เรื่อง และคดีประเภทอื่น จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง
๒. คดีทมี่ กี ารยืน่ เข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๙๒ เรือ่ ง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๕๙ เรื่อง และคดีประเภทอื่น จ�ำนวน ๓๓ เรื่อง
๓. คดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จและมีคำ� วินจิ ฉัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๕ เรือ่ ง
โดยเป็นคดีที่มิใช่กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ทั้งสิ้น
๔. คดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ด�ำเนินการ/จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้องในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๖๒ เรือ่ ง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๕๓ เรือ่ ง
และคดีประเภทอื่น จ�ำนวน ๙ เรื่อง
๕. คดีที่ยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน
๓๑ เรื่อง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง และ
คดีประเภทอื่น จ�ำนวน ๑๙ เรื่อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้มสี ทิ ธิ
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
๑
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คดีค้างพิจารณามาจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า
มาตรา
มาตราอื่น
๒๑๓
๐
๐
รวม ๐
มาตรา
มาตราอื่น
๒๑๓
๔
๒
รวม ๖
มาตรา
มาตราอื่น
๒๑๓
๖
๑๐
รวม ๑๖

คดีที่เข้ามาใหม่ใน
คดีที่เสร็จการพิจารณาโดย คดีที่เสร็จการพิจารณาโดย
ปีงบประมาณปัจจุบัน
ศาลมีคำ�วินิจฉัย
ศาลมีคำ�สั่ง
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตราอื่น
มาตราอื่น
มาตราอื่น
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๓
๔๖
๖
๐
๒
๔๒
๒
รวม ๕๒
รวม ๒
รวม ๔๔
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตราอื่น
มาตราอื่น
มาตราอื่น
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๓
๖๕
๒๐
๐
๖
๖๓
๖
รวม ๘๕
รวม ๖
รวม ๖๙
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตราอืน่
มาตราอื่น
มาตราอื่น
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๓
๕๙
๓๓
๐
๑๕
๕๓
๙
รวม ๙๒
รวม ๑๕
รวม ๖๒

คดีค้างพิจารณายกไป
ปีงบประมาณถัดไป
มาตรา
มาตราอื่น
๒๑๓
๔
๒
รวม ๖
มาตรา
มาตราอื่น
๒๑๓
๖
๑๐
รวม ๑๖
มาตรา
มาตราอื่น
๒๑๓
๑๒
๑๙
รวม ๓๑

หมายเหตุ สถิติคดีในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ�ำนวน ๒๒๙ เรื่อง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๑๗๐ เรื่อง และเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญมาตราอื่นอีก จ�ำนวน ๕๙ เรื่อง
๒. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จและมีค�ำวินิจฉัย รวมจ�ำนวน ๒๓ เรื่อง เป็นคดีตามรัฐธรรมนูญมาตราอื่นที่มิใช่มาตรา ๒๑๓ ทั้งสิ้น
๓. คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการ/จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง มีจ�ำนวนรวม ๑๗๕ เรื่อง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๑๕๘ เรื่อง และเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญมาตราอื่นอีก จ�ำนวน ๑๗ เรื่อง

๒๕๖๒

๒๕๖๑

๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ตารางที่ ๖ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ศาลรัฐธรรมนูญ

-

๑๗

๒

๑

-

๙

-

-

๑.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘)

๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒)

๑.๔ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการ
แผ่นดินเป็นผูเ้ สนอ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๑ (๑))

๑.๕ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๓)

๑. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือร่างกฎหมาย
๑.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา
๑๔๘)

ประเภทคดี

-

๑

๑๐

-

-

-

๑

๕

-

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
มีค�ำสั่งไม่รับ
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ยกมาจากปีงบประมาณ
ด�ำเนินการ/
มีค�ำวินิจฉัย
ในระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามประเภทคดี

๑

-

๑๑

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�ำเนินการต่อ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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-

๖

-

-

-

-

๕. คดี เ กี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๘๒)

๖. คดีเกีย่ วกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ ี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ท่ี ต ้ อ งยั บ ยั้ ง ไว้  
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๙)

-

-

-

-

๓

๓. คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�ำ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๙)

๔. คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้ า ที่ ข องรั ฐ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑)

-

๑

๒. คดี เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือ
องค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))

ประเภทคดี

-

-

-

๒

๑

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
มีค�ำสั่งไม่รับ
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ยกมาจากปีงบประมาณ
ด�ำเนินการ/
มีค�ำวินิจฉัย
ในระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามประเภทคดี (ต่อ)

-

๖

-

๑

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�ำเนินการต่อ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ศาลรัฐธรรมนูญ

-

๑
๖

๙. คดี เ กี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด ลงของความเป็ น
รั ฐ มนตรี (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐)

๑๐. คดี เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ ต ้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภา (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘)

๑๑. คดี ที่ ผู ้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้น
ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๑๓)

-

๘. คดี เ กี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา และร่างข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๙)

๗. คดี เ กี่ ย วกั บ การเสนอ การแปรญั ต ติ ห รื อ
การกระท�ำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ
กรรมาธิการมีสว่ นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม   
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๑๔๔)

ประเภทคดี

๕๙

-

๒

-

-

-

-

๓

-

-

๕๓

-

-

-

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
มีค�ำสั่งไม่รับ
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ยกมาจากปีงบประมาณ
ด�ำเนินการ/
มีค�ำวินิจฉัย
ในระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามประเภทคดี (ต่อ)

๑๒

-

-

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�ำเนินการต่อ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒
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๑๖

รวม
๙๒

-

-

๑๓.๒ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับมติคณะ
รัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามพระราชบั ญ ญัติก ารจัดท� ำยุท ธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-

๑

-

-

๑๓. คดี อื่ น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้อยูใ่ นเขต
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๑๓.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้อง
คัดค้านมติ ค�ำสั่ง และประกาศของคณะกรรมการ
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล ะ ก า ร ยุ บ พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒. คดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๕๖ (๙))

ประเภทคดี

๑๕

-

๑

-

๖๒

-

-

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
มีค�ำสั่งไม่รับ
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ยกมาจากปีงบประมาณ
ด�ำเนินการ/
มีค�ำวินิจฉัย
ในระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๗ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามประเภทคดี (ต่อ)

๓๑

-

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�ำเนินการต่อ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ส่วนทีส่ อง บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัยคดีและค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ก. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
		 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จ
และมีคำ� วินจิ ฉัยแล้ว จ�ำนวน ๑๕ ค�ำวินจิ ฉัย๒ ดังต่อไปนี้ โดยทัง้ หมดเป็นคดีทม่ี ใิ ช่กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
๑. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง 			
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย
					
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗ หรือไม่
ผลค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย
					
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สนิ้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย		๑) รัฐมนตรี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี
			
จะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้
			
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทต่อไปตาม
			
จ�ำนวนทีก่ ฎหมายบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ โดยกรณีถอื หุน้ เกินกว่า
			
จ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนด หากรัฐมนตรีประสงค์จะได้รบั ประโยชน์จากการถือหุน้
			
ดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
			
แห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อผู้ถูกร้องเป็น
			
รัฐมนตรีซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อน
			
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงได้แก่
			
วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับต�ำแหน่ง (วินิจฉัยตาม
			
แนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๔)
				๒) การโอนหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
			
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๒๙ และได้ดำ� เนินการโอนหุน้ ภายในระยะเวลา
			
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับการแต่งตั้ง (กรณีนี้คือวันที่ประกาศ
			
ใช้รฐั ธรรมนูญ) เป็นการโอนหุน้ ให้แก่บคุ คลอืน่ ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๒

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๖๑ และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔-๕/๒๕๖๒ เป็นการรวมพิจารณาวินิจฉัยในคราวเดียวกัน
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง 			
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ขัดหรือแย้ง
						
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
						
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง หรือไม่
ผลค�ำวินิจฉัย
					
					
					
					
					
					
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่ห้ามมิให้น�ำมาตรา ๑๕
วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด
เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙
วรรคสอง จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕
การที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
วรรคหนึง่ บัญญัตมิ ใิ ห้นำ� บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ ป็นคุณแก่จำ� เลยมาใช้
บังคับแก่คดีทอี่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ทัง้ ที่
หลักพืน้ ฐานของการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญาทีด่ แี ละเป็นธรรมของไทย
จะต้องน�ำกฎหมายที่เป็นคุณมาใช้บังคับแก่จ�ำเลยในคดีอาญาตราบเท่าที่
ยังไม่มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ บทบัญญัตมิ าตรา ๘ ในส่วนนีจ้ งึ เป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง และจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึง่ ทัง้ ยังเป็นการปฏิบตั ติ อ่ จ�ำเลยเสมือนว่าเป็นบุคคลทีไ่ ด้กระท�ำความผิด
โดยที่ ศ าลยั ง ไม่ มี ค� ำ พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด อั น เป็ น การขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสองด้วย

						
						
						
						
						
						
						
						
						

ส�ำหรับกรณีคดีถึงที่สุดแล้วการมิให้น�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นคุณ
แก่จำ� เลยมาใช้บงั คับนัน้ เป็นไปเพือ่ คุม้ ครองกระบวนพิจารณาและค�ำพิพากษา
ในคดีทถี่ งึ ทีส่ ดุ ไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามหลักความศักดิส์ ทิ ธิ์
แห่งค�ำพิพากษาหรือลักษณะเด็ดขาดถึงทีส่ ดุ ของค�ำวินจิ ฉัยขององค์กรตุลาการ
มิได้เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการพืน้ ฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญา
หรือข้ อ สั นนิ ษ ฐานที่ว่ าผู ้ ต้ อ งหาหรื อจ� ำ เลยในคดีอ าญาเป็ นผู้ บริสุ ท ธิ์
(Presumption of Innocence) อันถือเป็นหลักสากลตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง และมิได้เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลโดยปราศจากเหตุผลและความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

						
						
						
						
						
						
						

วรรคสาม แต่อย่างใด อีกทัง้ เป็นการด�ำเนินการตามความเหมาะสมซึง่ ได้คำ� นึง
ถึงหลักความได้สดั ส่วนเพือ่ ให้มผี ลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผูต้ อ้ งโทษ
เด็ดขาดในคดีตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การรักษาไว้
ซึง่ ประโยชน์สาธารณะและความสงบเรียบร้อยในสังคม อันเป็นการคุม้ ครอง
ประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
จึงไม่ขดั หรือแย้งต่อหลักนิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และ
ไม่กระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖

๓. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง 			
					
ผลค�ำวินิจฉัย 		
						

พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑
วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคสาม ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖

บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
				มาตรา ๕๑ วรรคสาม บัญญัติว่า “...หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอน
				ทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง
				สัมพันธ์กับผู้กระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน
				ให้สันนิษฐานไวก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
				การกระท�ำความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แล้วแต่กรณี” มีผลเป็น
				เพียงการผลักภาระการพิสูจน์ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันอย่างมี
				เหตุผลอันชอบธรรมระหว่างข้อเท็จจริงพืน้ ฐานตามเงือ่ นไขแห่งข้อสันนิษฐาน
				ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ วรรคสาม กับข้อเท็จจริง ที่ต้องการพิสูจน์ตาม
			
มาตรา ๕๐ ก่อนทีศ่ าลแพ่งจะมีคำ� สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
			
ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ นอกจากนีพ้ ระราชบัญญัตนิ ี้
			
ยังได้กำ� หนดให้มมี าตรการคุม้ ครองบุคคล ทีเ่ ป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
				ทีไ่ ด้มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน สามารถจะพิสจู น์การได้มาโดยชอบ
			
ของทรัพย์สนิ นัน้ ต่อศาลแพ่งตามมาตรา ๕๐ ทัง้ ยังมีมาตรการเยียวยาโดยศาลแพ่ง
			
อาจมีคำ� สัง่ คุม้ ครองสิทธิของผูร้ บั ประโยชน์ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึง่ หรือ
			
การคืนทรัพย์สนิ ก่อนศาลแพ่งมีคำ� สัง่ หรือภายหลังศาลแพ่งมีคำ� สัง่ ริบทรัพย์สนิ
			
แล้วแต่กรณีตามมาตรา ๕๓ อันเป็นการคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ของบุคคล
			
ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับประโยชน์
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สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของที่มาแห่งทรัพย์สินได้ อันแสดงให้เห็นถึง
			
การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็นธรรมเพื่อที่จะรักษาดุลยภาพ
			
ระหว่างการปราบปรามอาชญากรรมบางประเภททีม่ คี วามร้ายแรงเพือ่ คุม้ ครอง
			
ประโยชน์สาธารณะกับการคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ของบุคคลจากการใช้
				มาตรการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน บทบัญญัติ
			
มาตรา ๕๑ วรรคสาม จึงไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมเพราะการมีค�ำสั่งใด ๆ
			
เกี่ยวกับทรัพย์สินกระท�ำโดยองค์กรศาล (ศาลแพ่ง) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้
			
อ�ำนาจตุลาการ โดยตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
			
เจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินคดี ต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
			
และคู่ความมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแม้เป็นการจ�ำกัดสิทธิ
			
ในทรัพย์สนิ ของบุคคลอยูบ่ า้ ง แต่เป็นการจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สนิ ของบุคคล
			
อย่างสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรตามความจ�ำเป็น และมีความสมดุล
			
ระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือส่วนรวมกับสิทธิของบุคคลที่ถูกจ�ำกัด
			
โดยได้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิไว้แล้ว ไม่เป็นการเพิม่ ภาระ
			
หรือจ�ำกัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่มขี อ้ ทีป่ รากฏให้เห็นได้วา่
			
การด�ำเนินการให้ทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน
				จะกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด อีกทัง้ บทบัญญัตดิ งั กล่าว
			
มีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือ
			
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงจึงไม่ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ
				มาตรา ๒๖ (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
			
ที่ ๔๐-๔๑/๒๕๕๖ ซึ่งรับรองหลักการการคุ้มครองประโยชน์ของสังคม
				หรือประโยชน์สาธารณะ หลักการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ และ
			
หลักการติดตามและเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด)
๔. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
					
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
					
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคห้า หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย 		
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
						
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึง่ และวรรคสอง
						
ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ และ
						
วรรคห้า
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บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึง่ เพียงแต่บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลทีม่ ี
อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนำ� รายงานและส�ำนวนคดีของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มาเป็นหลักในกระบวนพิจารณาเท่านัน้ ไม่ได้เป็นบทบังคับให้ศาล
ทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีตอ้ งรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็น
ยุติตามที่ปรากฏในรายงาน และส�ำนวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แต่ประการเดียว ศาลยังคงมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชัง่ น�ำ้ หนักพยานหลักฐานแห่งคดี
ส่วนโจทก์ยงั ต้องมีภาระการพิสจู น์การกระท�ำและเจตนาของจ�ำเลยให้ครบ
องค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับความผิดอาญาทัว่ ไป และจ�ำเลยยังคงมีสทิ ธิ
ในการต่อสู้คดี เสนอพยานหลักฐาน รวมทั้งโต้แย้งและน�ำสืบหักล้าง
พยานหลักฐานของคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ ได้ อีกทัง้ ไม่ได้เป็นบทบัญญัตทิ เี่ ป็น
ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดของจ�ำเลย
แต่อย่างใด โดยต่างฝ่ายก็มีภาระการพิสูจน์ไม่ได้เป็นการผลักภาระการ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ตกแก่จ�ำเลย แต่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ทีส่ อดคล้องกับสิทธิของจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้า
จ�ำเลย ไม่ได้เป็นข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญา บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ดังกล่าวจึงไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรมเพราะการพิจารณาคดีกระท�ำโดยองค์กรศาล
ซึง่ เป็นองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการ และไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
๒) สถานะของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ไป จึงต้อง
ด�ำเนินคดีอาญาแตกต่างกัน ส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล จ�ำเลย
หรือผูถ้ กู กล่าวหาซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐยังคงได้รบั สิทธิในการต่อสูค้ ดีตามวิธี
พิจารณาคดีในชัน้ ศาลอย่างเป็นธรรม โดยมีศาลเป็นองค์กรตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่นเดียวกันกับในคดีอาญา
ทัว่ ไป ดังนัน้ กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๘/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แม้จะมีความแตกต่างไปจากวิธี
พิจารณาคดีอาญาส�ำหรับบุคคลทั่วไปอยู่บ้าง แต่ก็มีความจ�ำเป็นต้อง
กระท�ำเพือ่ ปราบปรามการทุจริตในวงงานราชการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประโยชน์
ส่ ว นรวม บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ
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โดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล
ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่อย่างใด จึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง และวรรคห้า

๕. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
		
เรือ่ ง 			
ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
					
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรม
					
ทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนที่
					
ก�ำหนดให้เป็นความผิดและโทษทางอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคหนึง่ และมาตรา ๒๙ วรรคสี่ หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
						
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง
						
การด�ำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
						
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนที่ก�ำหนดให้เป็นความผิดและโทษ
						
ทางอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖
						
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
				ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ ก�ำหนดมาตรการลงโทษแก่ผซู้ งึ่ ถูกกล่าวหาว่า
				กระท�ำความผิดอาญากรณีไม่พมิ พ์ลายนิว้ มือ ลายมือหรือลายเท้า ตามค�ำสัง่
				ของพนักงานอัยการ ผูว้ า่ คดี หรือพนักงานสอบสวนเป็นการจ�ำกัดสิทธิและ
				เสรีภาพของผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรณีจ�ำเป็นในขณะที่บ้านเมืองอยู่ในช่วง
				การรัฐประหาร อย่างไรก็ดี ในยามที่บ้านเมืองปกติสุข การใช้ชีวิตของ
			
ปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่างไปจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะหลัง
				การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
			
ซึ่งได้รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การกระท�ำอันฝ่าฝืนหรือ
			
ไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศดังกล่าวมิใช่เป็นการกระท�ำอันเป็นการร้ายแรง หรือ
				กระทบกระเทือนความสงบสุขของบ้านเมืองถึงขนาดต้องบัญญัติให้เป็น
			
ความผิดที่มีโทษทางอาญาที่มีระวางโทษจ�ำคุกถึงหกเดือน ตามหลัก
			
ภยันตราย (The Principle of Harm) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการก�ำหนด
			
ความผิดที่มีโทษทางอาญา ประกอบกับปัจจุบันมีมาตรการทางกฎหมาย
			
อื่นที่เหมาะสมอยู่แล้ว อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘
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วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑
			
ประกาศดังกล่าว จึงเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญ
				รับรองคุม้ ครองไว้เกินกว่าความจ�ำเป็นกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
			
และขัดต่อหลักนิติธรรม อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
			
วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
๖. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมี
					
ค�ำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
						
เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
						
อยู่ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่มีการกระท�ำอันเป็นเหตุให้
						
ยุบพรรคไทยรักษาชาติ มีก�ำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
						
มีคำ� สัง่ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และห้ามมิให้ผซู้ งึ่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
						
บริหารพรรคไทยรักษาชาติดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่
						
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
						
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในก�ำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
						
มีค�ำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย ๑) หลักการขัน้ พืน้ ฐานของระบอบการปกครองประชาธิปไตยของไทยมีสาระ
				ส�ำคัญว่า พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปย่อมด�ำรง
			
อยูเ่ หนือการเมืองทัง้ หลาย ถือเป็นทัง้ เจตนารมณ์รว่ มของการสถาปนาระบอบ
				การปกครองของไทยไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เริ่มแรก และเป็นฉันทามติ
			
ทีฝ่ า่ ยสภาผูแ้ ทนราษฎรให้การยอมรับปฏิบตั สิ บื ต่อมา การใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
			
ในการกระท�ำการใด ๆ ของพรรคการเมือง ย่อมต้องไม่เป็นการท�ำลาย
			
หลักการพื้นฐาน บรรทัดฐาน คุณค่า และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
			
ถึงแม้จะไม่มบี ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญถึงสถานะทีต่ อ้ งทรงอยูเ่ หนือการเมือง
			
และเป็นกลางทางการเมืองไว้เป็นการเฉพาะ ก็ตอ้ งน�ำประเพณีการปกครอง
			
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
			
มาใช้บงั คับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ วรรคสอง
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๒) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
			
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ (๒) ค�ำว่า “ล้มล้าง” หมายถึง การกระท�ำทีม่ ี
				เจตนาเพือ่ ท�ำลายหรือล้างผลาญให้สญ
ู สลายหมดสิน้ ไป ไม่ให้ดำ� รงอยูห่ รือ
			
มีอยูอ่ กี ต่อไป ส่วนค�ำว่า “ปฏิปกั ษ์” นัน้ ไม่จำ� ต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาทีจ่ ะ
			
ล้ ม ล้ า งท� ำ ลายให้ สิ้ น ไป ทั้ ง ยั ง ไม่ จ� ำ ต้ อ งถึ ง ขนาดตั้ ง ตนเป็ น ศั ต รู ห รื อ
			
ฝ่ายตรงข้ามเท่านัน้ เพียงแค่เป็นการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะเป็นการขัดขวางหรือ
			
สกัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้า หรือเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดผลเป็นการ
			
เซาะกร่อนบ่อนท�ำลาย จนเกิดความช�ำรุดทรุดโทรม เสือ่ มทราม หรืออ่อนแอลง
			
ก็เข้าลักษณะของการกระท�ำทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ได้แล้ว
			
๓) ส�ำหรับประเด็นเรื่องเจตนา เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
			
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติ
			
ชัดเจนว่า เพียงแค่ “อาจเป็นปฏิปักษ์” ก็ต้องห้ามแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องมี
			
เจตนาประสงค์ตอ่ ผล หรือต้องรอให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงขึน้ จริงเสียก่อน
				๔) ระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
			
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง
			
จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สดั ส่วนพอเหมาะพอควรระหว่าง
			
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระท�ำให้ได้สดั ส่วนกับโทษทีจ่ ะได้รบั
๗. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔-๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
พระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ วรรคหนึง่
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และ
					
มาตรา ๒๖ หรือไม่
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู ้ บ ริ โ ภค
						
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗
						
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๖
			 บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย
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พระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
เป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้อ�ำนาจศาลใช้ดุลพินิจ
เรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมการด�ำเนินงานของ
นิตบิ คุ คล หรือผูร้ บั มอบทรัพย์สนิ จากนิตบิ คุ คลดังกล่าวเข้ามาเป็นจ�ำเลยร่วม
และให้ศาลมีอ�ำนาจพิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้นร่วมรับผิดชอบในหนี้
ทีน่ ติ บิ คุ คลมีตอ่ ผูบ้ ริโภคได้ดว้ ย แต่ถา้ ผูน้ นั้ สามารถพิสจู น์ตนเองได้วา่ มิได้

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

มีส่วนรู้เห็นในการกระท�ำของนิติบุคคลดังกล่าว ก็หลุดพ้นความรับผิดไป
ทัง้ นีก้ ารใช้อำ� นาจของศาลในการเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจ�ำเลยร่วม
หรือมีอ�ำนาจพิพากษาให้ร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด
ซึ่งจ�ำเลยร่วมมีสิทธิในการต่อสู้ในคดีโดยกระท�ำต่อศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้
อ�ำนาจตุลาการหากตนไม่สามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�ำหนด การพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคล
มีต่อผู้บริโภคก็เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการของ
นิติบุคคล และยังเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเหมาะสมเพราะ
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญเพือ่ ให้กระบวนพิจารณาพิพากษาในคดีผบู้ ริโภคสามารถ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเจตนารมณ์ ใ นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคซึ่ ง มี
ความสามารถในการต่อสูค้ ดีนอ้ ยกว่าผูป้ ระกอบธุรกิจ และเป็นกรณีจำ� เป็น
เนื่องจากศาลจ�ำต้องน�ำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษา
เพื่อไม่ให้บุคคลใดอาศัยสถานะความเป็นนิติบุคคลปฏิเสธความรับผิด
ในหนี้ของนิติบุคคลที่ตนควรต้องร่วมรับผิดด้วย นอกจากนี้บทบัญญัติ
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดขอบเขตแห่งสิทธิ
หรือจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเพราะการต้องร่วมรับผิดในหนี้ของ
นิติบุคคลและต้องมีภาระการพิสูจน์ ไม่เป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจหรือกีดกั้น
ขัดขวางหรือปฏิเสธอ�ำนาจในการถือครองหุน้ ของบุคคล สิทธิในการถือหุน้
ของบุคคลมีอยู่อย่างไรก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้น ประกอบกับเมื่อชั่งน�้ำหนัก
ระหว่ า งหลั ก ประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้
การรับรองและคุม้ ครองไว้กบั ประโยชน์สว่ นรวมของสังคมตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายนีท้ ตี่ อ้ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแล้ว บทบัญญัตมิ าตรา ๔๔ วรรคหนึง่
จึงไม่เป็นบทบัญญัติที่กระทบสิทธิในการถือครองทรัพย์สินของบุคคล
จนเกินความจ�ำเป็น หรือเพิ่มภาระ หรือจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ถูก
สันนิษฐานจนเกินสมควรแก่เหตุ หากแต่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน
พอเหมาะพอควรแก่กรณี ทั้งไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม มิได้
กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี
ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
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๘. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
					
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘
					
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
						
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘
						
ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ จึงไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วย
						
รัฐธรรมนูญ
			 บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ เป็นบทบัญญัตวิ า่ ด้วยรายละเอียดของหลักเกณฑ์
และวิธกี ารค�ำนวณ รวมทัง้ การคิดอัตราส่วนของการค�ำนวณหาจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ แ ต่ ล ะพรรคการเมื อ งจะได้ รั บ
เมื่ อ หลั ก การของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๑ และพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ เป็นบทบัญญัตทิ มี่ หี ลักการเกีย่ วกับการก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารค� ำ นวณ และการคิ ด อั ต ราส่ ว นของสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อจ�ำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓
วรรคหนึ่ ง (๒) แม้ บ ทบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘
มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑
แต่ก็เป็นเพียงการก�ำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการค�ำนวณ และ
การคิดอัตราส่วนเพือ่ ให้ได้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ให้ครบ
จ�ำนวนตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยก�ำหนดวิธีการคิดค�ำนวณในกรณี
ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคนดังปรากฏรายละเอียด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ
(๗) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑
วรรคหนึ่งและวรรคสาม แล้ว

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๙. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง 			
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดา
					
ดิศกุล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ
					
เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๐
					
วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย 		
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ความเป็ น รั ฐ มนตรี ข องนายธี ร ะเกี ย รติ
						
เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๐
						
วรรคหนึ่ง (๕) นับแต่วันที่ได้ลาออกจากต�ำแหน่ง คือ วันที่ ๙ พฤษภาคม
						
๒๕๖๒ ส่วนความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายสุวิทย์
						
เมษินทรีย์ และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ไม่สนิ้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
						
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕)
			 บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย ๑) การกระท�ำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ ประกอบ
						
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม ไม่รวมถึงการถือหุน้ ทีม่ มี าก่อน
						
การด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีแม้จะยังคงถือหุ้นไว้หลังจากด�ำรงต�ำแหน่ง
						
รัฐมนตรีแล้วก็ไม่เป็นการกระท�ำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
						
มาตราดังกล่าว (เป็นไปตามบรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒-๑๔/
						
๒๕๕๓)
			
๒) หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกบริษัทและได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
			
ไปก่อนแล้ว ไม่ถอื เป็นกระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
				๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี
				พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ (๒) แม้การช�ำระบัญชีจะเสร็จสิ้นภายหลังจากที่
			
นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์ เข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ตาม เนือ่ งจากประมวล
			
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๙ ให้ถอื ว่าบริษทั ยังคงตัง้ อยูแ่ ละ
			
มีสภาพเป็นนิติบุคคลเพื่อให้การช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นไปเท่านั้น โดยบริษัท
			
ไม่สามารถประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือไปจากเพื่อการช�ำระบัญชี
			
รวบรวมทรัพย์สินมาเพื่อช�ำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไป
				๓) กรณีทนี่ ายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผูถ้ กู ร้องที่ ๔ ได้พน้ จากต�ำแหน่ง
			
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ โดยลาออกเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
			
ก่อนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะมีคำ� วินจิ ฉัยในคดีนี้ การลาออกจากต�ำแหน่งดังกล่าว
			
แม้จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
			
วรรคหนึ่ง (๒) ก็ตาม แต่ก็เป็นคนละเหตุกันกับเหตุตามค�ำร้องนี้ ซึ่งมิได้
			
มีผลท�ำให้เหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ตามค�ำร้องนี้
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ศาลรัฐธรรมนูญ

			
จ�ำต้องระงับไปด้วย ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๘) ได้บัญญัติ
				ถึงลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีไว้วา่ ต้องไม่เป็นผูเ้ คยพ้นจากต�ำแหน่ง
			
เพราะเหตุกระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗
			
มาแล้วยังไม่ถงึ สองปีนบั แต่วนั แต่งตัง้ ซึง่ มีลกั ษณะในเชิงลงโทษผูก้ ระท�ำการ
				อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ การจะวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรี
			
ของผูถ้ กู ร้องที่ ๔ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕)
			
มีผลนับแต่เมือ่ ใดนัน้ จ�ำต้องสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและ
			
ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้น การวินิจฉัย
			
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องที่ ๔ สิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
				มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) ศาลรัฐธรรมนูญ จึงก�ำหนดให้มผี ลนับแต่วนั ที่
			
ผู้ถูกร้องที่ ๔ ลาออกจากต�ำแหน่ง
๑๐. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
					
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขัดหรือแย้ง
					
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม่
ผลค�ำวินิจฉัย 		ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
				คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
			
และวรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และ
			
มาตรา ๒๗
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย ๑) บทเฉพาะกาลทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัตทิ ยี่ กเว้นเนือ้ หา
			
ในรัฐธรรมนูญซึง่ จ�ำเป็นต้องมีขนึ้ เพือ่ แก้ไขปัญหาในช่วงเปลีย่ นผ่านระหว่าง
				การบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนกับฉบับปัจจุบัน เพื่อให้การบังคับใช้
			
รัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างราบรืน่ และเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองในระยะเริม่ แรก
			
โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคสีแ่ ละ
			
วรรคห้า บัญญัตใิ ห้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นผูก้ ำ� หนดการด�ำรงต�ำแหน่ง
			
ต่อไปเพียงใดของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ถือได้วา่
			
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ม อบหมายให้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
			
ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งดังกล่าว ซึง่ รัฐธรรมนูญ
			
ไม่ได้บญั ญัตเิ รือ่ งระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป หรือการพ้นจากต�ำแหน่ง
			
ของบุคคลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ (เป็นไปตามบรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
			
ที่ ๑/๒๕๖๐ และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๑) การก�ำหนด
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

			
ให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดเดิมต้องพ้น
			
จากต�ำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
			
แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการ
			
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เพื่อให้องค์กร
			
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้อย่างต่อเนือ่ ง
			
มิให้เกิดช่องว่างอันส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรต้องหยุดชะงัก
			
กรณี จึง สอดคล้ อ งกั บหลั ก ความจ� ำ เป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะหรื อ
			
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
			
ไม่เป็นธรรม บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
			
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
			
๒) กรณี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
			
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคสอง มีผลให้ผรู้ อ้ งไม่ได้
			
รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม มาตรา ๓๑ วรรคสอง เป็นกรณีที่
			
ค�ำนึงถึงเหตุผล ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมแก่กรณีแล้ว เนื่องจาก
				ประธานกรรมการและกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ที่ จ ะได้ รั บ
			
การสรรหาใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
			
มีหน้าที่และอ�ำนาจที่แตกต่างไปจากประธานกรรมการและกรรมการ
			
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติชดุ เดิมหลายประการจึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แต่อย่างใด
๑๑. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแย้ง
					
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕ หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย 		ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
				มาตรา ๑๖๔ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย ๑) พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ มีเจตนารมณ์
			
เพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเพือ่ คุม้ ครองสุขภาพของประชาชน ถือเป็น
			
ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะที่รัฐสามารถตรากฎหมายขึ้น
			
จ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลในการประกอบอาชีพ
			
ผลิตและจ�ำหน่ายบุหรีซ่ กิ าแรตได้จงึ ไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐
			
๒) พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ทีบ่ ญ
ั ญัติ
			
ให้การผลิตบุหรีซ่ กิ าแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐมีความมุง่ หมายควบคุม
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				การผลิตบุหรีแ่ ละควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ เนือ่ งจากบุหรีถ่ อื เป็น
			
สิง่ เสพติดชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจ�ำเป็นต้องควบคุม
			
ปริมาณการผลิต กระบวนการผลิตและจ�ำหน่ายยาสูบให้ได้คุณภาพและ
			
มาตรฐาน มิให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชน มิได้เป็นกรณีทรี่ ฐั ไม่เปิด
			
โอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
			
ในอุตสาหกรรมบุหรีซ่ กิ าแรต ไม่ถอื เป็นการผูกขาดทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็นธรรม
			
และไม่ถอื เป็นกรณีทรี่ ฐั ประกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน
			
เนือ่ งจากเป็นกรณีทรี่ ฐั มีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คง
			
ของรัฐและรักษาผลประโยชน์สว่ นรวม ดังนัน้ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
			
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ จึงไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕
๑๒. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
พระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔
					
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
					
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
					
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม หรือไม่
ผลค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
			
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ขดั หรือแย้ง
			
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
				และวรรคสาม
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย เจตนารมณ์ในการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
			
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เพื่อให้ข้าราชการที่มีสถานะเป็น
			
พนักงานส่วนต�ำบล และอยูใ่ นสังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลทุกคนสามารถ
				ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการค� ำ นวณเงิ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญตามกฎหมายดั ง กล่ า ว
			
พระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
			
ที่ใช้บังคับจึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อตัดสิทธิการรับ
			
บ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการ บทบัญญัติดังกล่าวจึงมิได้มีลักษณะ
			
กระทบกระเทือนสิทธิของจ�ำเลย ส่วนการที่กรมบัญชีกลางให้เรียกเงิน
			
ทีจ่ ำ� เลยได้รบั เกินสิทธิคนื ก็เพือ่ ไม่ให้มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
			
ในหมวดหรือประเภทของเงินเบีย้ หวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญโดยถือเป็นเงินจาก
			
งบประมาณประเภทเดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย
			
ทีซ่ ำ�้ ซ้อนกัน ดังนัน้ พระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

			
			
			
			
			
			

พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมิได้กระทบกระเทือน
สิ ท ธิ ข องจ� ำ เลย มิ ไ ด้ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม ละเมิ ด ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ และมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ และ
วรรคสาม แต่อย่างใด

๑๓. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรือ่ ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
			
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ ว่า ความเป็น
			
รัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิน้ สุดลงเฉพาะตัว
			
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖)
			
และมาตรา ๙๘ (๑๕) หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
			
ผูถ้ กู ร้อง ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๖) ประกอบ
			
มาตรา ๙๘ (๑๕) ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
			
เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่
			
(๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๖) และมาตรา ๙๘ (๑๕)
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย “เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
			
ซึ่งมีสถานะ ต�ำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานท�ำนองเดียวกันกับพนักงาน
			
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิน่
			
โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
			
(๒) มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการหรือหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมายและ
			
ปฏิบัติงานประจ�ำ (๓) อยู่ในบังคับบัญชา หรือในก�ำกับดูแลของรัฐ และ
			
(๔) มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย (เป็นไปตามบรรทัดฐาน
			
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓) ถ้อยค�ำที่บัญญัติถึงเจ้าหน้าที่อื่น
			
ของรัฐจึงเป็นการบัญญัตเิ พือ่ ให้ครอบคลุมถึงบุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละสถานะ
			
เช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
			
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ประกอบกับลักษณะต้องห้าม
			
เป็นกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิของบุคคล จึงต้องตีความอย่างแคบ การตีความ
			
ถ้อยค�ำทีม่ คี วามหมายทัว่ ไปต่อท้ายค�ำเฉพาะหลายค�ำทีน่ ำ� หน้ามาก่อนนัน้
			
จะต้องตีความค�ำทัว่ ไปให้มคี วามหมายสอดคล้องกับค�ำเฉพาะและแคบกว่า
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ความหมายธรรมดาของค�ำนัน้ โดยจะต้องมีความหมายเฉพาะในเรือ่ งและ
			
ประเภทเดียวกับค�ำเฉพาะซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลทั่วไป
				การแต่งตั้งต�ำแหน่ง “หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” เป็นผล
				สืบเนื่องมาจากการยึดอ�ำนาจและเป็นต�ำแหน่งที่ใช้อ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์
			
ซึ่ ง เป็ น อ� ำ นาจสู ง สุ ด ในการปกครองประเทศ หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
			
ความสงบแห่งชาติ ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลของรัฐ
			
หรือหน่วยงานของรัฐใด ทัง้ เป็นต�ำแหน่งทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยกฎหมาย
			
และไม่ มี ก ฎหมายก� ำ หนดกระบวนวิ ธี ก ารได้ ม าหรื อ การเข้ า สู ่
			
การด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราวในช่วง
				ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อ ให้ มี อ� ำ นาจในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
				ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน ดังนั้น ต�ำแหน่งหัวหน้า
			
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงไม่มสี ถานะต�ำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงาน
			
ท�ำนองเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
			
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และมิ ใ ช่ เ จ้ า หน้ า ที่ อื่ น ของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
				มาตรา ๙๘ (๑๕)
ข. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
			 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับคดีไว้
พิจารณาวินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน ๖๒ เรื่อง
			 ส�ำหรับคดีทยี่ นื่ เป็นค�ำร้องเข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน ๕๓ ค�ำสั่ง ได้แก่ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๖/๒๕๖๑ ถึงค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๖/๒๕๖๒ (ยกเว้นค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖๘/๒๕๖๑, ที่ ๖๙/๒๕๖๑,
ที่ ๗๐/๒๕๖๑, ที่ ๑๖/๒๕๖๒, ที่ ๑๗/๒๕๖๒, ที่ ๒๕/๒๕๖๒, ที่ ๒๖/๒๕๖๒, ที่ ๓๖/๒๕๖๒ และที่ ๓๗/๒๕๖๑)
สรุปเป็นบรรทัดฐานค�ำสั่งในกรณีดังกล่าวได้ ดังนี้
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ตารางที่ ๘ แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
๑. ผูร้ อ้ งไม่ได้เป็นบุคคลทีถ่ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
คุ้มครองไว้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง)
๒. ผูร้ อ้ งมิใช่ผถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้
อั น เป็ น ผลจากบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)

หมายเลขค�ำสั่ง
๕๗/๒๕๖๑ ๓/๒๕๖๒ ๔/๒๕๖๒      
๕/๒๕๖๒ ๖/๒๕๖๒ ๗/๒๕๖๒      
๑๐/๒๕๖๒ ๑๓/๒๕๖๒ ๒๒/๒๕๖๒
๒๔/๒๕๖๒ ๒๗/๒๕๖๒ ๒๘/๒๕๖๒
๒๙/๒๕๖๒ ๓๐/๒๕๖๒ ๓๑/๒๕๖๒
๓๔/๒๕๖๒ ๓๘/๒๕๖๒ ๔๒/๒๕๖๒
๔๔/๒๕๖๒ ๔๕/๒๕๖๒ ๔๖/๒๕๖๒
๖๔/๒๕๖๑ ๖๕/๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๒    
๙/๒๕๖๒ ๑๙/๒๕๖๒ ๓๙/๒๕๖๒

๓. การยืน่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
ต้องไม่ใช่กรณีทกี่ ารกระท�ำดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
หรือประมวลกฎหมาย

๕๗/๒๕๖๑

๔. ค�ำร้องไม่ได้ระบุการกระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรือ
เสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด และ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๔๖ วรรคสอง)

๑๔/๒๕๖๒

๕. ผู ้ ร ้ อ งยั ง ไม่ ไ ด้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสี ย ก่ อ น
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)

๕๘/๒๕๖๑ ๓/๒๕๖๒ ๑๔/๒๕๖๒
๒๓/๒๕๖๒ ๒๗/๒๕๖๒

๖. การยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน มิได้เป็นการยื่นค�ำร้อง
เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖

๖๒/๒๕๖๑ ๓๒/๒๕๖๒

๗. ค�ำร้องไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคสาม)

๖๕/๒๕๖๑ ๗๑/๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๒   
๑๑/๒๕๖๒ ๒๑/๒๕๖๒ ๒๒/๒๕๖๒
๓๓/๒๕๖๒
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ตารางที่ ๘ แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ (ต่อ)
บรรทัดฐานค�ำสั่ง

หมายเลขค�ำสั่ง

๘. การกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไม่ได้เกิดจาก
การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่ ว ยงานซึ่ ง ใช้ อ� ำ นาจรั ฐ (พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง)

๑๘/๒๕๖๒

๙. เป็ น การกระท� ำ ของรั ฐ บาล (พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๑))

๓๕/๒๕๖๒

๑๐. รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้     
เป็นการเฉพาะแล้ว (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๗ (๒))

๑๒/๒๕๖๒ ๒๐/๒๕๖๒ ๓๙/๒๕๖๒

๑๑. กฎหมายบั ญ ญั ติ ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารไว้ เ ป็ น การเฉพาะ       
และยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา       
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๓))

๖๒/๒๕๖๑ ๖๔/๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๒
๘/๒๕๖๒ ๓๒/๒๕๖๒

๑๒. เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น
หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา       
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๔))

๕๖/๒๕๖๑ ๕๘/๒๕๖๑ ๕๙/๒๕๖๑
๖๑/๒๕๖๑ ๖๓/๒๕๖๑ ๖๖/๒๕๖๑                  
๑/๒๕๖๒ ๔/๒๕๖๒ ๕/๒๕๖๒          
๗/๒๕๖๒ ๘/๒๕๖๒ ๑๕/๒๕๖๒     
๑๘/๒๕๖๒ ๒๗/๒๕๖๒ ๔๐/๒๕๖๒
๔๑/๒๕๖๒ ๔๓/๒๕๖๒
๕๙/๒๕๖๑

๑๓. การใช้สิทธิยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเป็ น กรณี ที่ ยุ ติ ไ ปแล้ ว ก่ อ นที่ รั ฐ ธรรมนู ญ         
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บงั คับไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๑๓. ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งปรากฏว่า
ผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค�ำร้อง หรือไม่มีเหตุที่จะต้อง
วินิจฉัยคดีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา       
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑)

๖๐/๒๕๖๑ ๖๗/๒๕๖๑ ๖๘/๒๕๖๑
๖๙/๒๕๖๑ ๗๐/๒๕๖๑

หมายเหตุ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญบางค�ำสั่งมีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาหลายประเด็น โดยอาศัยรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา จึงอาจปรากฏอยูใ่ นบรรทัดฐานค�ำสัง่ หลายข้อ
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ส่วนคดีที่ยื่นเข้ามาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตราอื่นศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัยและ
จ�ำหน่ายคดีจ�ำนวน ๙ ค�ำสั่ง ได้แก่ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๘/๒๕๖๑, ที่ ๖๙/๒๕๖๑, ที่ ๗๐/๒๕๖๑, ที่ ๑๖/๒๕๖๒,
ที่ ๑๗/๒๕๖๒, ที่ ๒๕/๒๕๖๒, ที่ ๒๖/๒๕๖๒, ที่ ๓๖/๒๕๖๒ และที่ ๓๗/๒๕๖๑ สรุปเป็นบรรทัดฐานค�ำสั่งได้ ดังนี้
๑. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรือ่ ง 		ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษา
			
ความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช
			
๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่
ผลของค�ำสัง่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ จ�ำหน่ายคดี เนือ่ งจากในระหว่างการพิจารณาของ
			
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑
			
เรือ่ ง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่
			
๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยความในข้อ ๑ “ให้ยกเลิก (๗) ค�ำสัง่ หัวหน้า
			
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง การรักษาความสงบเรียบร้อย
			
และความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เฉพาะ
			
ในข้อ ๑๒” อันมีผลเป็นการยกเลิกค�ำสัง่ ดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับค�ำโต้แย้ง
			
ของจ�ำเลยทัง้ สีท่ ขี่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยแล้ว กรณีจงึ ไม่มเี หตุ
			
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยคดีนตี้ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
			
อีกต่อไป ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
			
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑
บรรทัดฐานค�ำสัง่
การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
			
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
			
พิจารณาวินจิ ฉัยจะต้องมีผลใช้บงั คับ อยูใ่ นวันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณา
			
วินิจฉัย
๒. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรือ่ ง
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษา
			
ความสงบเรียบร้อย และความมัน่ คงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช
			
๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่
ผลของค�ำสัง่ 		ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ จ�ำหน่ายคดี เนือ่ งจากในระหว่างการพิจารณาของ
			
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑
			
เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
			
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยความในข้อ ๑ “ให้ยกเลิก (๗)
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				ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษา
			
ความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช
				๒๕๕๘ เฉพาะในข้อ ๑๒” อันมีผลเป็นการยกเลิกค�ำสัง่ ดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
			
ค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยทั้งหกที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว
			
กรณีจงึ ไม่มเี หตุทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยคดีนตี้ ามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๑๒ อีกต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
			
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑
บรรทัดฐานค�ำสัง่
การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
			
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
			
พิจารณาวินจิ ฉัยจะต้องมีผลใช้บงั คับ อยูใ่ นวันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณา
			
วินิจฉัย
๓. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรือ่ ง 		ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง การรักษา
			
ความสงบเรียบร้อย และความมัน่ คงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช
			
๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่
ผลของค�ำสัง่ 		ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี เนื่องจากในระหว่างการพิจารณา
			
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๑
			
เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
			
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยความในข้อ ๑ “ให้ยกเลิก
			
(๗) ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง การรักษา
			
ความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช
				๒๕๕๘ เฉพาะในข้อ ๑๒” อันมีผลเป็นการยกเลิกค�ำสั่งดังกล่าวในส่วนที่
			
เกีย่ วกับค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยทัง้ ห้าทีข่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยแล้ว
			
กรณีจงึ ไม่มเี หตุทศี่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินจิ ฉัยคดีนตี้ ามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๑๒ อีกต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
			
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑
บรรทัดฐานค�ำสัง่ 		การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
			
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
			
พิจารณาวินจิ ฉัยจะต้องมีผลใช้บงั คับ อยูใ่ นวันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณา
			
วินิจฉัย
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๔. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรือ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ผลของค�ำสัง่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) โดยแยกเป็นรายประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง		
การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
					
ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญได้บญั ญัตกิ ระบวนการและขัน้ ตอนในการยืน่ ค�ำร้อง
					
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
					
แห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สทิ ธิทางศาล ตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๑๒ และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๓๑ (๑) ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องโดยตรงในประเด็นนีโ้ ดยอาศัย
					
ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ได้
ประเด็นที่สอง		
ไม่ปรากฏว่าผูร้ อ้ งได้ใช้หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ กรณีจงึ ยังถือ
					
ไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว ค�ำร้องนี้
					
จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)
					
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
					
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พจิ ารณา
					
วินิจฉัยได้
บรรทัดฐานค�ำสัง่
๑) รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการและขัน้ ตอนในการยืน่ ค�ำร้องขอให้
			
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
			
แห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สทิ ธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๑๒ และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๓๑ (๑) จึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องในประเด็นนีโ้ ดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๑) ได้
			
๒) การยืน่ ค�ำร้องเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับหน้าที่
			
และอ�ำนาจขององค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒)
			
จะต้องเป็นปัญหาซึง่ เกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
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๕. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรือ่ ง 		พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑
			
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ หรือไม่
ผลของค�ำสัง่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งแยกเป็นสองส่วน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยไว้พิจารณา
					
วินิจฉัย ในข้อที่ว่ามาตราของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
					
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๗ และที่เกี่ยวข้องกับค�ำฟ้องของโจทก์ในคดีอาญา
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ เนือ่ งจากจ�ำเลยไม่ได้
					
ระบุเหตุผลและไม่มีข้อความที่ชัดเจนพอที่จะท�ำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึง
					
บทบัญญัตขิ องกฎหมายมาตราใด รวมทัง้ ไม่ได้บรรยายและไม่ได้ให้เหตุผล
					
สนับสนุนว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอย่างไร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
					
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓
					
ส่วนที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยไว้พิจารณา
					
วินจิ ฉัย เฉพาะในข้อทีว่ า่ พระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๗
					
และมาตรา ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗
					
เนื่ อ งจากเป็ น กรณี ที่ ศ าลฎี ก าจะใช้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
					
บังคับแก่คดี และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับ
					
บทบัญญัตินี้มาก่อน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
					
ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
					
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐
					
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้มกี ารยกเลิกพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
					
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๗ วรรคหนึง่ โดยพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ ๘)
					
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ และบัญญัติขึ้นใหม่ว่า “... ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดิน
					
ที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้
					
หวงห้าม …” โดยไม่มีการคงหลักการเดิมของประเด็นที่โต้แย้ง ส่งผลให้
					
การกระท�ำตามมาตรา ๑๑ ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
					
เจ้ า หน้ า ที่ อี ก ต่ อ ไป ดั ง นั้ น เมื่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ข อให้
					
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้ถกู ยกเลิกไปแล้วและไม่มผี ลใช้บงั คับอีกต่อไป
					
จึงไม่มีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยคดีนี้ จึงมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี
					
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
					
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑
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บรรทัดฐานค�ำสัง่
๑) หนังสือราชการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดี (ในที่นี้คือ
			
หนังสือของศาลฎีกาทีส่ ง่ ค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยมาเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
				วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒) อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด
			
แห่งข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้อง ความประสงค์ทจี่ ะให้ศาลด�ำเนินการ และมาตรา
				ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
			
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓)
			
๒) การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด
			
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
			
พิจารณาวินิจฉัยจะต้องมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
			
วินจิ ฉัย
๖. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง 			
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
					
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
					
ที่ ๑/๒๕๖๒ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
					
๒๕๖๒ มีปญั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ วรรคสอง และ
					
มาตรา ๒๖๙ (๑) (ข) และ (ค) หรือไม่
ผลของค�ำสัง่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากค�ำสั่ง
			
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
				สรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเนื้อหาสาระส�ำคัญ
			
เป็นเพียงการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองเสนอรายชือ่
			
สมาชิกวุฒสิ ภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
			
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ เท่านัน้ มิใช่เป็นการออกกฎเกณฑ์
				ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว
			
จึ ง ไม่ เ ป็ น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายตามความหมายของรั ฐ ธรรมนู ญ
			
มาตรา ๒๓๑ (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
บรรทัดฐานค�ำสัง่
“บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย” ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑
			
(๑) ทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินอาจเสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
			
ว่ามีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นนั้ จะต้องมีลกั ษณะ
			
เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
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๗. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
					
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๑ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
					
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม่
ผลของค�ำสัง่ 		
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากพระราชบัญญัติ
					
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
					
มาตรา ๘๑ วรรคสอง เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการก�ำหนดภาระการพิสจู น์ใน
					
คดีทรี่ อ้ งขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน ซึง่ ในกรณีตามค�ำร้องนีศ้ าลแพ่ง
					
ได้มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสองตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว และ
					
คดีอยูใ่ นระหว่างการอุทธรณ์ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ คู้ ดั ค้านทัง้ สองโต้แย้ง
					
ดังกล่าวจึงมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลแพ่งจะใช้บังคับแก่คดี กรณี
					
จึ ง ไม่ ต ้ อ งด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ ง
					
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
บรรทัดฐานค�ำสัง่
ศาลที่จะมีอ�ำนาจส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
					
วรรคหนึง่ ต้องเป็นศาลทีจ่ ะใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีโ่ ต้แย้งนัน้ บังคับแก่คดี
๘. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง			
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
ผลของค�ำสัง่ 		
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากข้อเท็จจริง
					
ตามค�ำร้อง และเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นเพียงกรณีทผี่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างว่า
					
ผู้ถูกร้องไม่กระท�ำการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง
					
(การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์) และมาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง
					
(การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา) ซึง่ เป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงทีผ่ ถู้ กู ร้อง
					
ได้ดำ� เนินการหรือยุตไิ ปแล้วก่อนทีผ่ รู้ อ้ งจะได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
					
ให้วนิ จิ ฉัย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพ
					
เพือ่ กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
					
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด
					
กรณีจึงไม่ต้อง ด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
					
วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
					
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๓) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
					
จะรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
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บรรทัดฐานค�ำสัง่ 		
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ จะต้อง
					
ปรากฏข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ กระท�ำการล้มล้าง
					
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง 			
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
ผลของค�ำสั่ง		
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากมติ
					
การจั ด สรรต� ำ แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ
					
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
					
ผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ลงวั น ที่
					
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
					
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒)
					
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการกระท�ำที่เป็นไปตามกระบวนการ
					
จัดการเลือกตั้งตามหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงไม่มีมูลกรณี
					
ทีผ่ ถู้ กู ร้องที่ ๑ (ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ) กระท�ำการทีเ่ ป็นการใช้สทิ ธิ
					
หรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
					
ทรงเป็นประมุข กรณีจงึ ไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๔๙ ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๔๙ ได้
บรรทัดฐานค�ำสัง่
การยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
				วิธีการที่บัญญัติไว้ว่าผู้ร้องต้องใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้
				ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญก่อน
			
และจะต้องปรากฏมูลกรณีว่าผู้ถูกร้องกระท�ำการที่เป็นการใช้สิทธิหรือ
			
เสรีภาพเพื่อกระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
				พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๒

ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถใช้
สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยใช้กระบวนการสร้าง/พัฒนางานข้อมูลและงานวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีค้ วรต้องสนับสนุน
การเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการและการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เงินสมนาคุณผลงาน ให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายและมีการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
   ๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
		
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ
     ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
		 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิม่ ศักยภาพเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
		 ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
		
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
แผนงานที่ ๑.๑.๑ สร้าง/พัฒนาข้อมูลและงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้สนับสนุน
งานของศาลรัฐธรรมนูญ
		 เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นภารกิจในด้านการศึกษาวิจยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ นการพัฒนา
แก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณา
คดีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้
๒.๑ ด้านโครงการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดมาตรการชั่วคราวและการบังคับตามค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ” โดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทีป่ รึกษา ซึง่ มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์จกั รกฤษณ์ สถาปนศิริ
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับที่มาและ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว และค�ำบังคับของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ รวมถึงวิธีปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
และการก�ำหนดค�ำบังคับของค�ำวินิจฉัย โดยเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ และเพื่อศึกษา
สภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว และค�ำบังคับของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกรณี
ของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงเสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และประเภทคดี
ในการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว และการก�ำหนดค�ำบังคับของค�ำวินิจฉัย
๒) โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้ ง ดุ ล ยภาพ
ในการคุม้ ครองเสรีภาพในการชุมนุม” โดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทีป่ รึกษา ซึง่ มีรองศาสตราจารย์ สมชาย
ปรีชาศิลปะกุล คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับทีม่ า
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ และพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับการชุมนุมสาธารณะ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่น�ำมาใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะ
และเพื่อศึกษาแนวทางในการยื่นค�ำร้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ และความเป็นไปได้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีทเี่ กีย่ วข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๓) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ”
โดยคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นทีป่ รึกษา ซึง่ มี ดร.ฉัตรพร หาระบุตร คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบเขตของค�ำว่า “ผู้ด้อยโอกาส” และ “คนกลุ่มเฉพาะ” และขอบเขต
ของสิทธิและเสรีภาพของ “ผู้ด้อยโอกาส” และ “คนกลุ่มเฉพาะ” เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับที่มาและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่ามีการบัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและ
คนกลุ่มเฉพาะหรือไม่ อย่างไร และเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรตุลาการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและคนกลุม่ เฉพาะ โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมถึงศึกษาสภาพปัญหา
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรตุลาการในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของผูด้ อ้ ยโอกาส
และคนกลุม่ เฉพาะ รวมถึงแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทย
กับต่างประเทศ
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๒.๒ โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์
		 กลุม่ งานวิจยั และพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการให้ทนุ สนับสนุน
การจัดท�ำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหัวข้อเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน การเมืองการปกครอง
ซึ่งมีผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์เป็นจ�ำนวนมาก โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้พจิ ารณาให้ทนุ สนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นสิ ติ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน ๑๐ ราย งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
- ทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๖ ราย
- ทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๔ ราย

๓

ผลการด�ำเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
			
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
            แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านกฎหมาย
		
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส�ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
		
เป้ า หมายหรื อ ผลอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือ
กฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
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๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
แผนงานที่ ๔.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจ
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๓.๑ การจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน สถาบันการศึกษา สมาชิกวารสาร และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
		 - ฉบับปีที่ ๒๐ เล่มที่ ๖๐ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
		 - ฉบับปีที่ ๒๑ เล่มที่ ๖๑ เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๒ การจัดพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” โดย ศูนย์บริการทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพือ่ เผยแพร่ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๓ การจัดพิมพ์หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” (พิมพ์ครั้งที่ ๒) เพื่อเผยแพร่ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
๓.๔ การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “สรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑” จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๕ การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “สรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓”
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๖ การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ รายงานผลการศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล
ณ สาธารณรัฐเกาหลี จ�ำนวน ๕๐ เล่ม
๓.๗ พิมพ์รวมค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
		 - พิมพ์รวมค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี ๒๕๖๑ เล่ม ๑ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
					 เล่ม ๒ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
					 เล่ม ๓ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
		 - พิมพ์รวมค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี ๒๕๖๒ เล่ม ๑ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
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๓.๘ พิมพ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
		 - ขนาด เอ ๕ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๙ พิมพ์จดหมายข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ เล่มที่ ๑๑๓ ประจ�ำเดือน มกราคม
- มีนาคม ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕,๕๐๐ เล่ม
๓.๑๐ ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภทสปอตและสารคดี เ พื่ อ เผยแพร่ ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
		
ด�ำเนินการผลิตและเผยแพร่สปอตและสารคดีวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าที่และอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ
สู่สาธารณชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๒.๕ เมกะเฮิร์ตซ์ และ
ระบบเอเอ็ม คลืน่ ความถี่ ๘๑๙ กิโลเฮิรต์ ซ์ ซึง่ มีรศั มีการออกอากาศครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารกระจายเสียงทัว่ ทุกภูมภิ าคของ
ประเทศไทย โดยด�ำเนินการเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว ๓๐ วินาที จ�ำนวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ออกอากาศในช่วงข่าวภาคหลัก เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และชุดที่ ๒ เรื่อง สิทธิของประชาชนในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ออกอากาศในช่วงข่าวต้นชั่วโมง ทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ น. วันศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ น.
และวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. และด�ำเนินการเผยแพร่สารคดีวทิ ยุเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ความยาว ๒ นาที จ�ำนวน ๗ ตอน ออกอากาศในรายการบันทึกสถานการณ์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และรายการหมุน
ตามวัน เวลา ๑๖.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวันอังคารหมุนเวียนทุกตอน โดยออกอากาศในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓.๑๑ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสปอตและสกู๊ปรายการ เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านสื่อโทรทัศน์
		
ด�ำเนินการผลิตสปอตโทรทัศน์ ความยาว ๓๐ วินาที จ�ำนวน ๒ สปอต และน�ำไปเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทไี่ ด้รบั ความนิยม ๒ อันดับแรก จ�ำนวน ๑๐ ครัง้ และน�ำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม ๑๐ อันดับแรก จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง รวม ๒๐ ครั้ง และโดยคละสปอต ๒ สปอต ในวันจันทร์ วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. หรือช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
ผลิตสกูป๊ รายการ ความยาว ๑ นาที จ�ำนวน ๕ ตอน และน�ำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ที่ได้รับความนิยม ๒ อันดับแรก จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม
๑๐ อันดับแรก จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง รวม ๑๕ ครั้ง โดยคละสปอต/คละช่อง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ ๐๙.๓๐ น. หรือ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. หรือ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
		
ผลิตภาพยนตร์สั้น ความยาวเรื่องละ ๑ นาที จ�ำนวน ๔ เรื่อง และน�ำไปเผยแพร่ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม ๒ อันดับแรก จ�ำนวน ๘ ครั้ง และน�ำไปออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ที่ได้รับความ
นิยม ๑๐ อันดับแรก จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง รวม ๒๔ ครั้ง โดยคละเรื่อง/คละช่อง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ ๐๙.๓๐ น. หรือ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. หรือ ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
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๓.๑๒ ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ประเภทบทความ เพือ่ เผยแพร่หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
		
จัดท�ำบทความเพื่อเผยแพร่หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผ่านสือ่ หนังสือพิมพ์ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและทัว่ ถึงเข้าถึงประชาชนได้ทวั่ ประเทศ
รายละเอียดของบทความ จ�ำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เรื่องที่ ๒
ความส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่ ๓ หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่ ๔ ผลการด�ำเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเรื่องที่ ๕ สิทธิของประชาชนในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ซึง่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ทกุ วันอังคาร
เริ่มฉบับที่ ๑ ประจ�ำวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดฉบับที่ ๕ ประจ�ำวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๑๓ จั ด ท� ำ บทความเผยแพร่ ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตลอดจนภารกิ จ และผลการด� ำ เนิ น งานของ
ศาลรัฐธรรมนูญทางสื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๒๑ ปี
		
ผลิ ต บทความเพื่ อ เผยแพร่ ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจ ตลอดจนภารกิ จ และผลการด� ำ เนิ น งานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสครบรอบปีการก่อตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ขนาด ๑๒x๒๐ คอลัมน์นวิ้
ประเภทสี่สี ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วประเทศ
๓.๑๔ โครงการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือประกอบภาพการ์ตูน และสื่อประเภทดิจิทัล
		
จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือประกอบภาพการ์ตูน และสื่อประเภทดิจิทัล เพื่อน�ำไปเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อันก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ Electronic Book หรือ eBook และรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
(Animation) เพื่อให้เป็นสื่อที่สามารถน�ำเสนอเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
๓.๑๕ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ผ่านทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
		
จัดท�ำข่าวสารภารกิจและค�ำวินิจฉัยตลอดจนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ วิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ และความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ ทาง www.constitutionalcourt.or.th
กลุม่ เป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัว่ ประเทศและนานาประเทศ
๓.๑๖ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สื่อ
สังคมออนไลน์
		
จัดท�ำข่าวสารภารกิจและค�ำวินิจฉัยตลอดจนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ วิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ และความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญผ่าน ทางสือ่ สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุก๊ เป็นการพัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญให้กว้างขวางและครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนีส้ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการจัดพิมพ์เอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้ดำ� เนินการร่วมกับ
มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย และยังมีการด�ำเนินการจัดแปลสรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
๓.๑๗ การแปลและจัดพิมพ์พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑๘ การแปลและจัดพิมพ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับภาษาเยอรมัน)
๓.๑๙ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๒
๓.๒๐ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๒
๓.๒๑ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๒
๓.๒๒ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔-๕/๒๕๖๒
๓.๒๓ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๖๒

๔

ภาพเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่

ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
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แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
			
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
            แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านกฎหมาย
		
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมายหรือ
กฎทีม่ คี วามส�ำคัญ และจัดให้มกี ลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
		
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือกฎ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
           		ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
		 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐาน
ทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า
		 แผนงานที่ ๒.๑.๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมุ่งสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

๔.๑

โครงการพัฒนาและขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office)
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารองค์ ก ร (e-Office) ขึ้ น ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกอบด้วย ๖ ระบบงานหลัก ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงาน/โครงการและงบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน และระบบบริหาร
พัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อน�ำการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรเข้าสู่การด�ำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด�ำเนินงานและลดการใช้เอกสารกระดาษ นอกเหนือจากระบบงาน ๖ ระบบหลัก ยังมี
ระบบงานอื่น ๆ ได้แก่ ระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้ยานพาหนะ ระบบแจ้งปัญหาและซ่อมบ�ำรุง ตารางนัดหมาย
ปฏิทินกิจกรรม ที่ยังคงใช้วิธีการด�ำเนินงานด้วยเอกสารกระดาษ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาระบบงาน
เพิม่ เติมภายใต้ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office) โดยเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ได้อย่าง
อัตโนมัติ โดยจัดท�ำให้อยู่ในรูปแบบ Single Sign-on ที่ท�ำให้บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้าถึง
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ทุกระบบงานได้ด้วยการล็อกอินเข้าสู่ระบบสารสนเทศหลักเพียงระบบเดียว เพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเสริมสร้างการท�ำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ต่อไปในอนาคต โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการพัฒนาและขยายระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office) ซึ่งเป็นระบบงานหลักที่ใช้ด�ำเนินงานด้านบริหารจัดการของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้สามารถใช้ในการจองห้องประชุม ขอใช้ยานพาหนะ แจ้งปัญหาและซ่อมบ�ำรุง จัดท�ำตารางนัดหมาย
ส่วนตัว จัดท�ำปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน ผ่านระบบได้ โดยการพัฒนาดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนจากการด�ำเนินงาน
ด้วยเอกสารกระดาษ ให้อยูใ่ นรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอยูใ่ นรูปแบบ Single Sign-on ซึง่ ส่งผลให้ทำ� ให้บคุ ลากร
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถเข้าถึงทุกระบบงานได้ด้วยการล็อกอินเข้าสู่ระบบสารสนเทศหลักเพียง
ระบบเดี ย ว เพื่ อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการด� ำ เนิ นงานของบุ คลากรของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้ยานพาหนะ ระบบแจ้งปัญหาและซ่อมบ�ำรุง ตารางนัดหมาย
ปฏิทินกิจกรรม และฟังก์ชันการแจ้งเตือนบนหน้าจอของผู้ใช้งาน
ผลการด�ำเนินงาน  
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มกี ารพัฒนาระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้ยานพาหนะ ระบบแจ้งปัญหาและ
ซ่อมบ�ำรุง ตารางนัดหมายปฏิทินกิจกรรม และฟังก์ชันการแจ้งเตือนบนหน้าจอของผู้ใช้งานเพิ่มเติม ให้อยู่ภายใต้
ระบบงานหลัก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office) โดยมีระยะการรับประกัน ๑ ปี

ภาพการอบรมผู้ใช้งานระบบ
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๔.๒

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System)
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแผนงานด้านศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก ดังนี้
ระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System) ระบบรับค�ำร้องและหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Service System) และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom) โดยระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System)
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นระบบงานที่สามารถใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี ได้ตั้งแต่การรับค�ำร้อง จนสิ้นสุดคดี
ในระบบงานเดียว ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านคดีได้อย่างยิ่งยวด และเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องกับงานคดี ตลอดจนเป็นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบัน มาสนับสนุนการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความทัดเทียมกับ
การด�ำเนินงานขององค์กรศาลอื่น ๆ และเกิดการพัฒนาในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน�ำไปสู่ระบบ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) อย่างเต็มรูปแบบ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้เป็นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยการพัฒนาให้เป็นระบบบริหารจัดการคดีอย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งเป็นระบบงานหลักที่ใช้ด�ำเนินงานด้านคดี ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงสิ้นสุดคดี และมีจุดมุ่งหมาย
ให้ลดการใช้กระดาษ โดยไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของกระบวนการทั้งหมด รวมถึงสามารถรองรับระบบรับค�ำร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะด�ำเนินการต่อไปได้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดีให้เป็นระบบงานที่สามารถใช้งานด้านคดีได้ตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึง
สิ้นสุดคดีได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และรองรับระบบรับค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System)
ที่จะด�ำเนินการจัดท�ำต่อไป							
ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบบริหารจัดการงานคดีทผี่ ใู้ ช้งานสามารถใช้ดำ� เนินงานด้านคดี ได้ตงั้ แต่การรับเรือ่ ง
จนสิน้ สุดกระบวนการพิจารณาคดี ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานรับค�ำร้อง งานกระบวนพิจารณาคดี งานด้านสถิตคิ ดี
การติดตามความเคลื่อนไหวคดี และการสืบค้นคดี ส่งผลให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านคดี และเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานด้านคดีมากขึ้น
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ตัวอย่างภาพหน้าจอระบบ

๔.๓

งานบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office) ประกอบด้วยระบบย่อย จ�ำนวน
๖ ระบบ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบงาน/โครงการและงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการบริหารงานขององค์กรเข้าสูก่ ารจัดท�ำระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบตั งิ าน และครอบคลุมภารกิจการบริหารงานภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มีการบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office) ซึ่งเป็นระบบหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน
ของบุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อดูแลบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรให้สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ										
๒) เพื่อบ�ำรุงรักษาระบบงาน ทั้งแบบบ�ำรุงแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบ�ำรุงรักษา
แบบแก้ไข (Corrective Maintenance) ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ให้สามารถรองรับการท�ำงานที่ต้องการตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๔) เพื่อให้สามารถด�ำเนินการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว			

93

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงาน
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office) ใช้งานได้อย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการปรับปรุง
ระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานและภารกิจของงานที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

๔.๔

โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พร้อมติดตั้ง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคารตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า ๗ ปี โดยระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย
การเข้า-ออกอาคารดังกล่าวมีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย และไม่ครอบคลุม
ถึงสถานการณ์ ภารกิจ และการใช้สอยพื้นที่อาคารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
การจั ด ซื้ อ ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย การเข้ า -ออกอาคาร ใหม่ ที่ มี ค วามทั น สมั ย
เพือ่ ทดแทนระบบเดิม ในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย และควบคุมการเข้า-ออกประตูภายในอาคารของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงถือว่าเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและ
ทรัพย์สินของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคารทดแทน
ระบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีความคมชัด ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและภารกิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีระบบจับใบหน้า (Face Recognition System)
และป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) ของบุคคลที่เข้า-ออกศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้ เป็นมาตรการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างมีรูปธรรม
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อจัดหาทดแทนระบบกล้องวงจรปิด ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย รองรับการเฝ้าระวังผู้เข้า-ออก
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง						
๒) เพื่อจัดหาทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุม
การเข้าออกของเจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ				
๓) เพื่อจัดหาทดแทนอุปกรณ์ส�ำหรับห้องควบคุมส่วนกลางให้มีอุปกรณ์แสดงผลที่ชัดเจน มีระบบการสืบค้น
ที่รวดเร็ว และมีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ทั้งจากระบบกล้องวงจรปิด มาที่ห้องควบคุมส่วนกลาง			
ผลการด�ำเนินงาน
ระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับ
การเปลี่ยนทดแทนด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประจ�ำ
ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสัปดาห์ละ ๑ วัน และมีระยะการรับประกัน ๒ ปี
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๔.๕

งานบ�ำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบถอดเสียงอัตโนมัตภิ าษาไทย ในการอ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ จัดท�ำบันทึกถ้อยค�ำพยานบุคคลทีม่ าเบิกความ รายงานการประชุม
หรือค�ำวินิจฉัย ท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการน�ำเข้าข้อมูลและการจัดท�ำรายงานต่าง ๆ ลดขั้นตอนที่ใช้เวลามากและ
เกิดข้อผิดพลาดได้งา่ ย โดยทัง้ หมดนีน้ ำ� มาซึง่ ผลลัพธ์ทรี่ วดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ์ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มีการบ�ำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน		
๒) เพื่อให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านในระบบและสามารถท�ำการ
ตรวจสอบแก้ไขและให้ค�ำปรึกษาได้ทันที					
๓) เพื่อบ�ำรุงรักษาระบบให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการด�ำเนินงาน
ระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ดูแลระบบสามารถ
บริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลการถอดเสียงได้ ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.๖

งานบ�ำรุงรักษาและซ่อมบ�ำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการบ�ำรุงรักษาและซ่อมบ�ำรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและลูกข่าย ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software เป็นงานหลักและยังมีความจ�ำเป็นต้องมีการบ�ำรุงรักษา
ซ่อมแซม พัฒนาและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง และทดแทนอุปกรณ์
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งระบบต่าง ๆ ได้รับการบ�ำรุงรักษา ตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ระบบ
ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบสารสนเทศและ
ให้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่หากเกิดการช�ำรุด
เสียหายได้ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการบ�ำรุงรักษาและซ่อมบ�ำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท�ำการตรวจสอบการท�ำงานของระบบ ทั้งในรูปแบบเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) และแบบซ่อมบ�ำรุงและทดแทนอุปกรณ์ (Corrective Maintenance) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบ
ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งส�ำนักงาน
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อบ�ำรุงรักษาระบบงานให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
๒) เพื่อการซ่อมบ�ำรุงและทดแทนอุปกรณ์ในกรณีที่มีอุปกรณ์ช�ำรุดเสียหาย			
๓) เพื่อให้มีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานและเพื่อความปลอดภัย
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๔) เพือ่ ให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้านในแต่ละระบบ ท�ำการตรวจสอบ
แก้ไขและให้ค�ำปรึกษาได้ทันที
ผลการด�ำเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการตรวจสภาพระบบต่าง ๆ
ให้พร้อมใช้งาน ๔ ครั้งต่อปี และมีบ�ำรุงรักษาพร้อมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช�ำรุดทดแทน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๗

งานบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานคดีศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานคดีศาลรัฐธรรมนูญ ระยะทีห่ นึง่ ประกอบด้วย ๙ ระบบงาน คือ ระบบงาน
ระบบงานสารบรรณคดี ระบบงานรับค�ำร้อง ระบบงานกระบวนพิจารณา ระบบงานไต่สวน ระบบงานออกหมาย ระบบงาน
สถิตคิ ดี ระบบงานควบคุมระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบติดตามความเคลือ่ นไหวคดี สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของศาลรัฐธรรมนูญในเชิงคดี ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการงานคดี การจัดเก็บและเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่ง
เพื่อให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศงานคดีศาลรัฐธรรมนูญได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑) เพื่อให้มีการดูแลรักษา Software ของระบบสารสนเทศงานคดีศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่หนึ่ง
๒) เพื่อบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานคดีศาลรัฐธรรมนูญ ระยะที่หนึ่ง ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

๔.๘

บ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีมาตรฐาน มีข้อมูลที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการ
บริหารจัดการและมีใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัย งานวิจัยและ
วิชาการ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสู่สาธารณชน เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถให้บริการต่อสาธารณชน
ในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัย งานวิจัยและวิชาการ งานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สาธารณชน และ
เพื่อให้เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถให้บริการต่อสาธารณชนในรูปแบบใหม่ได้อย่าง
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย
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ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี โ ครงการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อด�ำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัย งานวิจัยและวิชาการ งานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สาธารณชน และ
เพื่อให้เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถให้บริการต่อสาธารณชนในรูปแบบใหม่ได้อย่าง
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเว็บไซต์ที่ทันสมัยและ
ปลอดภัย จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามสมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก�ำหนดไว้
๓ ประเด็น คือ ๑) ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ๒) ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ๓) ความสวยงามของเว็บไซต์
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ มีดังนี้
๑. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ควรปรับปรุง

๒๑.๔๓%
๕๓.๕๗%
๒๕%
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๒. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล

๑๔.๒๘%
๖๔.๒๙%

๒๑.๔๓%

ควรปรับปรุง
สะดวกปานกลาง
สะดวกมาก

๓. ความสวยงามของเว็บไซต์

๑๔.๒๙%
๕๓.๕๗%
๓๒.๑๔%

เฉย ๆ
ปานกลาง
สวยมาก

** ความพึงพอใจรวม

๑๖.๖๖%
๕๗.๑๔%

๒๖.๒๐%

ควรปรับปรุง
พอใจ
พอใจมาก
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๔.๙

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ส่งเสริมให้มีการใช้งานเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ลดการใช้กระดาษ
รองรับและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สามารถ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ า ราชการของส� ำนั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ผู ้ ใ ช้ ง านเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) ให้มีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
๒) ทดแทนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีอายุการใช้งาน ๕ ปี
๓) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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๕

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
			
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
            แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรม
เพือ่ มุง่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
             ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ
       ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั การพัฒนาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
และระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีการจัดระดับการพัฒนาการประเมิน และการออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
		 แผนงานที่ ๓.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพตามระดับสมรรถนะทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
		 แผนงานที่ ๓.๒.๒ การจัดท�ำระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
		 สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง บุคลากรองค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความคาดหวัง
ในผลลัพธ์การปฏิบตั งิ านของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตราก�ำลัง และก�ำหนดสมรรถนะ รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงานของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพตามระดับสมรรถนะทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ที่จ�ำเป็นต่องาน รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งในรูปแบบการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
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ร่วมกัน มีความเป็นทีม ตลอดจนการจัดท�ำข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับเพื่อน�ำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
การพัฒนาองค์ความรู้ให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยน�ำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติและ/หรือปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนถึงขั้น
การต่อยอดองค์ความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านและการเติบโตขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืนและก้าวย่างสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากเหตุขา้ งต้น ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการศึกษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์กร และจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
ภายในองค์กร ดังต่อไปนี้

๕.๑

การศึกษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์การ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
หลักสูตร

ผู้เข้าอบรม (คน)

๑. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ( หลักสูตร) จ�ำนวน ๖ คน
     (๑) หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” (นบส.)

๑

     (๒) หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร” (วปอ.)

๑

     (๓) หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”

๑

     (๔) หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.)

๑

     (๕) หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

๑

     (๖) หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” (นงส.)

๑

๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (๑ หลักสูตร) จ�ำนวน ๒ คน
(๑) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

๒

๓. หลักสูตรกฎหมายมหาชน (๑ หลักสูตร) จ�ำนวน ๒ คน
     (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

๒

๔. หลักสูตรของมูลนิธิวิจัยทางปกครอง (๓ หลักสูตร) จ�ำนวน ๑๑ คน
     (๑) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

๔

     (๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

๕

     (๓) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ

๒

๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จ�ำนวน ๓ คน
     (๑) การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่

๒

     (๒) หลักสูตร Advance ด้าน Finance and Compliance

๑
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หลักสูตร

ผู้เข้าอบรม (คน)

๖. หลักสูตรของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง (๑ หลักสูตร) จ�ำนวน ๓ คน
     (๑) โครงการสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

๓

๗. โครงการประชุมสัมมนาของกรมบัญชีกลาง จ�ำนวน ๔ คน
     (๑) การประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
          การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน�ำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

     (๒) โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบ�ำเหน็จ
          ด�ำรงชีพส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

     (๓) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
          พัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๑

๕.๒

การสัมมนาทางวิชาการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสามารถน�ำมาพัฒนาและปรับแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนากระบวนและ
วิธีการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการส�ำคัญ ๆ ดังนี้
๕.๒.๑ โครงการสัมมนาการแปลงค่านิยมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมแก่บุคลากรเพื่อความเป็นองค์กรแห่ง
ความถูกต้องและยุติธรรม

		
โครงการสัมมนาการแปลงค่านิยมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมแก่บุคลากรเพื่อความเป็นองค์กร
แห่งความถูกต้องและยุตธิ รรม เพือ่ ส่งเสริมค่านิยมขององค์กรและการน�ำไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้
เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรม ได้รบั ความเชือ่ ถือจากประชาชน และเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั
การพัฒนาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการมีทศั นคติเกีย่ วกับค่านิยมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานในพิธีเปิด
โครงการสัมมนาการแปลงค่านิยมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมแก่บุคลากรเพื่อความเป็นองค์กรแห่งความถูกต้องและยุติธรรม

ภาพประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�ำค่านิยมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม
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ภาพประกอบกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านถ�้ำมูล ต�ำบลสานตม อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
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ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำค่านิยมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สัมฤทธิผล และสามารถน�ำความรู้ ความเข้าใจในการน�ำค่านิยมในด้านต่าง ๆ กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพือ่ นร่วมงาน รวมถึงเห็นความส�ำคัญในการน�ำค่านิยมมาปฏิบตั เิ พือ่ ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นองค์กรแห่งความถูกต้อง
และยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของประชาชน
๕.๒.๒ โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา อันได้แก่ ที่ปรึกษาคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก เกิดการแลกเปลีย่ น
องค์ความรูแ้ ละความคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐธรรมนูญ และหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอืน่ ทีก่ ำ� หนดให้อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และ
เพื่อให้เกิดการตกผลึกขององค์ความรู้และได้แนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นข้อเสนอและเอกสาร
ทางวิ ช าการส� ำ หรั บ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ ง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม และเพื่อน�ำเอาผลการสัมมนาที่ได้มาจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับ
เสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังนี้
๑) โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจ�ำคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง “หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีทปี่ ระชาชนหรือชุมชน
ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑”
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครปฐม
และได้นำ� รวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมสัมมนามาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารสรุปผลการสัมมนา แจกจ่ายให้กบั
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน
๒) โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจ�ำคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง “มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑” ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครปฐม และได้น�ำรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
มาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารสรุปผลการสัมมนา แจกจ่ายให้กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน
		 ผลการด�ำเนินโครงการดังกล่าวเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
สัมมนาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องตามรัฐธรรมนูญ ท�ำให้ได้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการหรือแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพสามารถ
น�ำไปปรับใช้ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ แก้ไขปัญหาทางรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็น
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้
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๕.๒.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยดิจิทัล

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยดิจิทัล” ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยการด�ำเนินงานในครัง้ นีไ้ ด้เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะมาบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การเปลีย่ นผ่านสูด่ จิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ และผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๓๐ คน โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
๑) บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation and Disruption” โดยรองศาสตราจารย์ ยืน ภูว่ รวรรณ
๒) บรรยาย หัวข้อ “Technology in Digital Economy” โดย ดร. ปานระพี รพิพันธุ์
๕.๒.๔ โครงการปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

		
โครงการปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�ำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเองให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถบูรณาการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มสมรรถนะองค์กรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นที่เชื่อถือและได้รับ
การยอมรับจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูส้ นับสนุน
การปฏิบัติงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน ๑๓๐ คน

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานในพิธีเปิด
โครงการปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การบรรยายเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ การปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ท�ำให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย สิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานเชลยศึก

		
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานงานเพื่อพัฒนาสัมฤทธิผลและสมรรถนะองค์กร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รบั ความรู้ มีความ
เข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตระหนักถึงการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมให้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้รับการยอมรับเชื่อถือจากประชาชน
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๕.๒.๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ “การจัดท�ำ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)”

		
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ “การจัดท�ำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)” เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดท�ำ “แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)”เพือ่ ใช้สำ� หรับ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการลดการใช้กระดาษ ประหยัดงบประมาณ และรองรับสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั
โครงการนีไ้ ด้กำ� หนดจัดขึน้ จ�ำนวน ๔ รุน่ รุน่ ละ ๓๕ คน (รวมทัง้ สิน้ ๑๔๐ คน) ใช้ระยะเวลาในการอบรมเสร็จสิน้ ภายใน
๑ วันต่อรุ่น ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔) ดังนี้
		
๑) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
		
๒) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
		
๓) รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
		
๔) รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
		
ผลการด�ำเนินการบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพิม่ มากขึน้ และ
สามารถด�ำเนินการและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Thailand ๔.๐ และบรรลุยุทธศาสตร์ที่ ๒ และแผนยุทธศาสตร์
ของศาลรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในด้านการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
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๖

ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๖.๑ ด้านการส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
             แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือการพัฒนาที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือกฎ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรม
เพื่อมุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
            กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นในอนาคต
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            แผนงานที่ ๔.๑.๑ ทบทวนและเสริมสร้างการด�ำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แผนงานที่ ๔.๑.๔ ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือในเวทีของกลุ่มอาเซียน, ศาลรัฐธรรมนูญเอเชีย
ศาลรัฐธรรมนูญโลก ตลอดจนเวทีในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายที่มีการด�ำเนินงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง (เครือข่ายลักษณะ Active) และการพัฒนางาน
เครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ โดยด�ำเนินการดังนี้
๖.๑.๑ ความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

๑) ด้านการจัดท�ำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
(MOU) จ�ำนวน ๑ แห่ง คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
		 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ และปลูกจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองแก่ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของตนที่มีอยู่และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลัก
นิตธิ รรมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ
ยุติธรรมสู่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธา
ในกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศและสร้างความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ ศาลรัฐธรรมนูญให้เพิม่ มากขึน้ พร้อมทัง้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ให้เป็นไปอย่างเชิงบูรณาการ
๒) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท อ�ำนาจ หน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ”
แก่ผบู้ ริหารสมาชิก พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดจันทบุรี บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในภูมภิ าคตะวันออก จ�ำนวน ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และจังหวัดสระแก้ว
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้สง่ เสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี การจัดงานครัง้ นีจ้ งึ ได้จดั ให้มกี ารแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากภูมภิ าคตะวันออกใน ๕ จังหวัด ๒๔ โรงเรียน ๔๘ คน
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๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
		
๓.๑) ครั้งที่ ๑
			 เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเป็ น วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ ง “การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐”แก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนา จ� ำ นวน ๒๐๐ คน
ประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะสังคมศาสตร์
และคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ อาคารเอกาทศรถ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
		
๓.๒) ครั้งที่ ๒
		
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิผู้เสียหายและช่องทางในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติ”
แก่ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาเนือ่ งในกิจกรรมวันรพี ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหาด้านกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
๔) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาทางกฎหมายระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
แก่ประชาชน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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๕) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยนายเชาวนะ
ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย จากนั้นให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทีม่ งุ่ เน้นทีจ่ ะเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันทั่วประเทศ
		 ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชน แก่บคุ ลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ได้มากยิง่ ขึน้ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชนเกิดการพัฒนาทางด้านความคิด
ได้เสริมสร้างและโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ให้สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตนที่มีอยู่และได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๖.๑.๒ ความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศ

๑) การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
			 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มสี ว่ นในการร่วมก่อตัง้ และเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือ
ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าของประเทศต่าง ๆ ทั้งในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค คือ สมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย หรือ Asian Association on Constitutional Courts and Equivalent
Institutions (AACC) ถือเป็นความร่วมมือทีม่ คี วามแน่นแฟ้นและต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลานาน และจากเครือข่ายความร่วมมือ
ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการสืบเนือ่ งหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ความร่วมมือในการประชุมเชิงวิชาการ
ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและในปัจจุบนั ก�ำลังพัฒนาความร่วมมือในระดับการแลกเปลีย่ นบุคลากร
เพื่อเรียนรู้การท�ำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัย
ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ในส่วนของกรอบความร่วมมือระดับโลก ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เชิญให้เข้าร่วมและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก หรือ World Conference on Constitutional Justice
(WCCJ) มาโดยตลอด
			 การเข้าร่วมประชุมนานาชาติเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติในแต่ละครัง้ จะประกอบไปด้วย
หัวข้อการประชุมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย
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เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัย รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพของศาลรัฐธรรมนูญให้ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากลมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวสามารถท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศหรือสถาบันเทียบเท่าในต่างประเทศ
เกิดความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมไทยโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น ซึ่งการด�ำเนินการ
ในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ดการด� ำ เนิ น งาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

			 (๑) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา
อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hédi
Guediri ประธานศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐตูนเี ซีย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการชัว่ คราว เพือ่ พิจารณาความเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. Sami Jerbi ทีป่ รึกษาประธาน
ศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐตูนเี ซีย พร้อมทัง้ ศึกษาดูงาน เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ทีท่ ำ� การคณะกรรมาธิการชัว่ คราว
เพื่อพิจารณาความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย สาธารณรัฐตูนีเซีย
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			 (๒) ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระหว่างศาลสูงและศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิก
หรือรัฐสังเกตการณ์ขององค์การความร่วมมืออิสลาม ครัง้ ที่ ๑ (The First Judicial Conference of the Constitutional/
Supreme Courts of the Organization of Islamic Cooperation Members/ Observer States : J-OIC) ในหัวข้อ
“บทบาทของฝ่ายตุลาการในการปกป้องหลักนิตธิ รรมและสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” (The Role of Higher Judiciary in Protecting
the Rule of Law and Fundamental Rights) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
			 (๓) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมว่าด้วย CODICES/
Venice Forum ครั้งที่ ๑ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานของการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก ซึ่งจัดขึ้น
โดยคณะกรรมการเวนิส สภาแห่งยุโรป (the Venice Commission of the Council of Europe) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน

			 (๔) นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี นายปัญญา
อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุม
St. Petersburg International Legal Forum ครัง้ ที่ ๙ ในหัวข้อ “Constitutional Identity and Universal Values:
the Art of Balance” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
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			 (๕) นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี นายปัญญา
อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าเยี่ยมคารวะ
H.E. Ms. Toril Marie Ø ie ประธานศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ และได้รว่ มหารือแลกเปลีย่ นกับประธานศาลสูงสุด
แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ Mr. Magnus Matningsdal และ Mr. Arne Ringnes ผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักร
นอร์เวย์ และ Mr. Gunnar Bergby เลขาธิการศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Magni Elsheim ประธานศาลอุทธรณ์
แห่งเมืองเบอร์เก้น ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลอุทธรณ์แห่งเมืองเบอร์เก้น ราชอาณาจักร
นอร์เวย์

			 (๖) ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “การแบ่งแยกอ�ำนาจและศาลรัฐธรรมนูญ” (Separation
of Powers and Constitutional Court) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศมองโกเลียร่วมกับคณะกรรมการเวนิส
สภาแห่งยุโรป (the Venice Commission of the Council of Europe) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
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			 (๗) นายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุมนานาชาติของส�ำนักงานเลขาธิการถาวร
ด้านการวิจัยและพัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC SRD) ครั้งที่ ๒
ในหัวข้อ “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย”
(Constitutional Review at AACC Members) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
			 (๘) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑ คน เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคฤดูรอ้ น ครัง้ ที่ ๗
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
ในหัวข้อ “หลักการสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ”์ (Presumption of Innocence) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ สาธารณรัฐตุรกี
๖.๑.๓ การรับรองการเข้าเยี่ยมคารวะและการรับรองการศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ

		
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับรองการเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ เอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย และการรับรองการศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญของคณะผูแ้ ทนจากต่างประเทศด้วย
ในฐานะที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยได้ มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หลายประเทศ การรั บ รอง
การเข้าเยีย่ มคารวะจึงเป็นภารกิจทางการทูตทีส่ ำ� คัญอีกภารกิจหนึง่ ในการเชือ่ มสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับนานาประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนภารกิจการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
นานาชาติของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
ในต่างประเทศอีกด้วย ส�ำหรับรายละเอียดการด�ำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

			 (๑) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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			 (๒) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Ms. Aliki Pasipoularidou สมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสเข้าเยี่ยม
คารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญและศึกษาดูงาน เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองและห้องออกนัง่ พิจารณาคดี
ชัน้ ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

			 (๓) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายอี อุก-ฮ็อน (Mr. Lee Wook-heon)
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย เข้าเยีย่ มคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง ชัน้ ๓
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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			 (๔) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายเยฟกินี โตมีฮีน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจ
เต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำประเทศไทย ในการเข้าเยีย่ มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนือ่ งในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มประจ�ำประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง ชัน้ ๓ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

		
(๕) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้การต้อนรับนายฮาซัน โฟเอ็ส ซิดดีกี (Mr. Hasan Foez Siddique) ประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ และศึกษาดูงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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			 (๖) นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายจอร์จ แก็ฟโรน
(Mr. Georg Gafron) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือกรอบความร่วมมือ
ทางวิชาการส�ำหรับการจัดสรรเงินทุนการด�ำเนินงานทางวิชาการให้แก่สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
แผนงานที่ ๔.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
ภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แผนงานที่ ๔.๒.๒ เสริมสร้างและบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
แผนงานที่ ๔.๒.๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ
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๖.๑.๔ โครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

		
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั โครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสูป่ ระชาชน ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ : ศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน เพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมดุสติ ธานี พัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วย
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จากหน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู ้ แ ทนภาคประชาชน คณาจารย์ แ ละ
นักศึกษา รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี และข้าราชการจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิ้น ๓๖๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน้าที่ และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สูป่ ระชาชนในส่วนภูมภิ าค รวมถึงการบูรณาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรม โดยร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนเผยแพร่กฎหมาย และให้ค�ำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิทธิของประชาชน
ในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่วนด้านการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เกิดเป็นเครือข่าย
หน่วยงานพันธมิตรของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ยังประโยชน์ให้กับประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และเกิดช่องทาง
การรับรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
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๖.๑.๕ โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ

		
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕ ในระหว่างวันที่
๑๖ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเผยแพร่บทบาท หน้าที่
และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้แก่เยาวชน และสร้างเครือข่ายยุวชนของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีผเู้ ข้าอบรมเป็นนักเรียน
และอาจารย์จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง จ�ำนวน ๕๒ คน ประกอบด้วย นักเรียน ๓๗ คน ครูอาจารย์ ๑๔ คน และผู้สังเกตการณ์ ๑ คน
ผลที่ได้รับจากโครงการมีดังนี้
		
๑) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
		
๒) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถสร้างเครือข่ายระดับเยาวชน และบูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		
๓) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
๔) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
		
๕) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับความรู้ความคิดเห็น และทัศนคติจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการประเมินผลความพึงพอใจ และรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ซึ่งสามารถน�ำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะดังกล่าวไปต่อยอดในการบริหารจัดการโครงการรุ่นต่อไป
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๖.๑.๖ ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

		
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรอิสระ
ซึ่งได้จัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นทั่วประเทศ ดังนี้
		
๑) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ “ผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน
ครั้งที่ ๓๗” ซึ่งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ริมปาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งตอบค�ำถามเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน
๒) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย”์ ซึง่ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้จดั โครงการดังกล่าวขึน้ เมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งตอบค�ำถามเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน
๓) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ “ผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน
ครั้ ง ที่ ๓๘” ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ จั ด โครงการดั ง กล่ า วขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง โดยมีผู้รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งตอบค�ำถามเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ คน
๔) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมจัดนิทรรศการกับส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ ได้จดั โครงการอบรมหลักสูตร
“นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุน่ ที่ ๑๐ เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้รับมอบ
สือ่ ประชาสัมพันธ์พร้อมทัง้ ตอบค�ำถามเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒๖๔ คน
ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถสร้างเครือข่าย และภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญ
ผ่านช่องทางการสือ่ สาร ไปยังกลุม่ บุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั ความรู้
ความคิดเห็น และทัศนคติจากประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถอธิบายในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสงสัยได้ เพราะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อประชาชน ชุมชน สังคม
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๖.๑.๗ การให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาดูงานขององค์กร หน่วยงานและสถาบันการศึกษาทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงบทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจขององค์กร เพื่อเผยแพร่
ให้สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้าใจไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค รวมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้ด�ำเนินการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความสามัคคีของ
คนในชาติ รวมทัง้ เผยแพร่บทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้แก่หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
โดยมีกิจกรรมและขั้นตอนในการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสรุป ดังนี้
		
๑) การรับชมวีดิทัศน์แนะนําศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
๒) การรับชมการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
			 เรื่องที่ ๑ ความส�ำคัญ หน้าที่ และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
			 เรื่องที่ ๒ ประชาชน สามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร
			 เรื่องที่ ๓ ศาลรัฐธรรมนูญ สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน
		
๓) การบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง “บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณา วินจิ ฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
๔) การบรรยาย แนะน� ำ และให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยนักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญ
		
๕) การเยี่ยมชมห้องออกนั่งพิจารณาคดี หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ และหอสมุด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
		
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือ
ประกอบภาพการ์ตนู เรือ่ ง มารูจ้ กั ศาลรัฐธรรมนูญกันเถอะ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ฉบับพกพา) เพื่อน�ำไปศึกษาและเผยแพร่ต่อไป
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๖.๒ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
   ๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
  ๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
                แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือ
กฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๙ การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก รขององค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
                กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
แผนงานที่ ๔.๓.๑ บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรูท้ างวิชาการและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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		 เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมและเสริมสร้างการอาสาพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
พันธมิตรจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีเครือข่ายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางโดยเน้นการส่งเสริมกิจการ
อาสาพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่าง ๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรด้านเครือข่าย กลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๖.๒.๑ การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การละเมิดอ�ำนาจศาล : แนวคิดและการปรับใช้” โดยความ
ร่วมมือระหว่างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย

		
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น ๒ อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสร
ราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์
และมุมมองเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล ผ่านการอภิปรายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง และ
นักวิชาการด้านกฎหมาย คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการต่าง ๆ
ของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการละเมิดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นการละเมิดอ�ำนาจศาล ทั้งในด้านเเนวคิดทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้
บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการละเมิดอ�ำนาจ รวมทัง้ การพิจารณาแนวทางในการออกข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองการใช้อ�ำนาจศาลและ
ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่สุจริตของประชาชน
๖.๒.๒ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย

เมือ่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ น
มุมมองและความรูร้ ะหว่างคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูส้ นับสนุนการท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ างด้านกฎหมาย อีกทัง้ ยังเป็นการกระตุน้ ให้
ผูม้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ายตระหนักรูถ้ งึ กรอบแนวคิดและการปฏิบตั ใิ ช้ในประเด็นความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ และเพือ่ ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญในมิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณสมบัติของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โครงสร้าง และการจัดการงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
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๖.๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔.๑.๓ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีม่ เี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
                ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
              
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือ
กฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
แผนงานที่ ๔.๓.๑ บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรูท้ างวิชาการและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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๖.๓.๑ โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗

		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)
รุน่ ที่ ๗ ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักประชาธิปไตย ด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และระบอบการการปกครองที่ถูกต้องตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรและเพื่อพัฒนาส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมือง
การปกครอง และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
			 ผลทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ผลิตบุคลากรภาครัฐหรือผูบ้ ริหารระดับ
สูงภาครัฐและเอกชน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการเฉพาะด้าน อันได้แก่ ด้านกระบวนงานยุตธิ รรม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั ทีส่ ำ� คัญ
โดยการน�ำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในประโยชน์ต่องานราชการ และภารกิจอื่น ๆ ต่อองค์กรและประเทศชาติ และ
ได้ผลงานทางวิชาการส่วนบุคคลเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม หลักประชาธิปไตย และจากการศึกษาดูงานต่างประเทศทีผ่ ศู้ กึ ษา
อบรมได้คิดวิเคราะห์และน�ำเสนอเป็นรูปแบบของงานวิชาการ โดยผลงานเหล่านี้เป็นฐานความรู้อย่างดี ซึ่งส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำมาเผยแพร่ต่อทางเว็บไซต์วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ และวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยาทาน
ต่อสาธารณชนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป
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๔
ส่วนที่

การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมส�ำคัญ
ของประเทศ
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การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ

การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ

งานพระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย
อันสืบเนือ่ งยาวนานมากกว่าเจ็ดร้อยปี หลักฐานส�ำคัญปรากฏมาแต่สมัย เมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอูท่ อง)
ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�ำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาลว่าเดือนใด
มีพระราชพิธีใดเพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�ำ และพระราชพิธีพิเศษ เฉพาะที่เป็นหมายก�ำหนดการ
ของส�ำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ขา้ ราชการทุกฝ่ายได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และได้แสดงกตเวทิตาธรรม โดยการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธตี า่ ง  ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้
๑. พระราชพิธีพิเศษ
๑.๑ พระราชพิธี พิธี อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พิธถี วายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสติ
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานพิธี
ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระภิ ก ษุ ส ามเณร ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะผูบ้ ริหารพร้อมข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทในการ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนราชด�ำเนินใน (ฝัง่ สนามหลวง)
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หน้าสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
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๒. พระราชพิธีประจ�ำ
๒.๑ พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดสุทศั นเทพวราราม

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพ
มหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันจักรี
ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธที างศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท�ำเนียบรัฐบาล
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๒.๒ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่บ้านเมืองในกาลก่อน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
หน้าพระราชวังสราญรมย์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรในพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสติ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ ท้องสนามหลวง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายบังคมและจุดเทียนเพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในพิธบี ำ� เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธี
ท�ำบุญตักบาตรในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึก เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายบังคม และจุดเทียนเพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ ท้องสนามหลวง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มการแสดงดนตรี เ พลงพระราชนิ พ นธ์ ใ นกิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายราชสักการะเนือ่ งในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ทีล่ านพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม
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๒.๒ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
๖ เมษายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า

๖ เมษายน ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณา
นุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม

๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธมี หามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๑ มกราคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระบรมมหาราชวัง

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธมี หามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ ถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
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๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง (ต่อ)
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พิธมี หามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ ถวาย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต

๑ เมษายน ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มเข้ า เฝ้ า ฯ ถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในวโรกาสวั น คล้ า ย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีสรงน�้ำปูชนียวัตถุในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และ
การมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามพระบรมวงศ์ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช
๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง (ต่อ)
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเดินริว้ ขบวนอัญเชิญพานพุม่ ถวาย
ราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พิธีมหามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีมหามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เ บศรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วาย
พระราชกุศล และพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญ
ตั ก บาตรในกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
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๓. พิธีการอื่น ๆ
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนาม
ถวายพระพรเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ณ ท้องสนามหลวง

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พิธีมหามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศลอุทศิ ถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ
๒ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ห้องพระชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
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นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมงานครบรอบ ๙๕ ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๓. พิธีการอื่น ๆ (ต่อ)
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งใน “วั น พระบิดา
แห่งฝนหลวง” ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยาน “Bike อุน่ ไอรัก” ณ พระลานพระราชวังดุสติ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ”
เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทงิ้ ไม่เท ทุม่ ท�ำความดี” ณ บริเวณคลองเปรมประชากร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้แทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร) พร้อมด้วย
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ ส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งานมหรสพสมโภช เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธเี ปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศ
สโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๓. พิธีการอื่น ๆ (ต่อ)
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีพระราชทานน�้ำหลวงอาบศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรษุ ณ พระทีน่ งั่ ทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธสี วดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วันพระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร และ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานวันรพีและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

139

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๒

๓. พิธีการอื่น ๆ (ต่อ)

๒

๓ กันยายน ๒๕๖๒

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วันพระราชทานศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระทีน่ งั่ ทรงธรรม
วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม

๗ กันยายน ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม

๙ กันยายน ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ณ โรงเรียน
รัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ

๑. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง ๗ กรุงเทพมหานคร
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๒. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ
ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้นำ� แจกันดอกไม้ไปถวายพระพร
ชัยมงคลเบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
๑) ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒) ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯ พระบรมราชินี
๓) ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม
พระบรมวงศ์
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๓. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อมาในเวลา ๑๙.๐๐ น. วันเดียวกัน นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเดินริว้ ขบวน
อัญเชิญพานพุม่ ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง ถนนราชด�ำเนินกลาง
กรุงเทพมหานคร
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๔. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
และแสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๕. นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีท�ำบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญน�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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๖. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ”
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีจิตอาสาศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำ
ความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร กรุงเทพมหานคร ต่อมาในเวลา ๑๙.๐๐ น. วันเดียวกัน นายเชาวนะ
ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
เดินริว้ ขบวนอัญเชิญเครือ่ งราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
ถนนราชด�ำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
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๗. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพือ่ ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เมือ่ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๘. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อมาในเวลา ๑๙.๐๐ น.
วันเดียวกัน นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชด�ำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
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๙. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และแสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรม
มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

๑๐. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรษุ
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
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๕
ส่วนที่

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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