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รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�
าปี ๒๕๖๓๙ ซ
รายงานประจ�
าปี ๒๕๖๓

บทนํา

๑

รายงานประจ�
าปี ๒๕๖๓
าปี ๒๕๖๓
รายงานประจ�
าปี ๒๕๖๓
๑รายงานประจ�

บทนํา
๑. ที่มาของรายงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า
“เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท�าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อ
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชกั ช้า” ซึง่ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั ท�าเป็น “รายงานประจ�าปี
๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานและรายงานการสอบบัญชีในรอบปีดังกล่าว
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานผลการ
ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�าปี และรายงานผลด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ภารกิจและการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุก ๆ ด้านอีกด้วย

๒. ศาลรัฐธรรมนูญ : องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ ที่มีหน้าที่และอ�านาจต่างจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
กล่าวคือ มีหน้าที่และอ�านาจในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย การกระท�า
และกรณีอนื่ ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ก�าหนดให้อยูใ่ นเขตอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเรียกว่า
“คดีรฐั ธรรมนูญ” โดยรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญนีเ้ กิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศออสเตรีย และต่อมาได้เป็นทีย่ อมรับในหลาย
ประเทศ เช่น เยอรมนี เบลเยียม โปรตุเกส สเปน อิตาลี ตุรกี รัสเซีย แอฟริกาใต้ ชิลี เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เป็นต้น
๒.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๐ ก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกา ซึง่ ด�ารงต�าแหน่งไม่ตา�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน ๓ คน
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึง่ ด�ารงต�าแหน่งไม่ตา�่ กว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�านวน ๒ คน
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ ซึง่ ได้รบั การสรรหาจากผูด้ า� รงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�านวน ๑ คน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่ ได้รบั การสรรหาจากผูด้ า� รงต�าแหน่งหรือเคยด�ารง
ต�าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จ�านวน ๑ คน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดี หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�านวน ๒ คน
ในกรณีไม่อาจเลือกผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผูซ้ งึ่ เคย
ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็ได้
การนับระยะเวลาตาม (๑) – (๕) ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณี
ในกรณีจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารง
ต�าแหน่งของบุคคลข้างต้นลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า ๒ ปี มิได้

๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภาพที่ ๑: กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานวุฒิสภา*
น�าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
**และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหา

ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกผูพ้ พิ ากษา
ในศาลฎีกา ซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จ�านวน ๓ คน

ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
จ�านวน ๒ คน

* ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
** ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
*** คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น�าฝายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
องค์กร ละ ๑ คน เป็นกรรมการ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และ
มีหน้าที่เปดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ*** ท�าหน้าที่สรรหา
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขานิ ติ ศ าสตร์
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่
ประจักษ์ จ�านวน ๑ คน
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขารั ฐ ศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่ ด�ารงต�าแหน่ง
หรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�านวน ๑ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้รับหรือเคย
รับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ า อธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือ
ต�าแหน่งไม่ตา�่ กว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�านวน ๒ คน
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔

๒.๒ หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�านาจตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้เป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ
(๓) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๔) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
(๕) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(๖) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา
๑๘๘ ยั ง บัญ ญั ติให้ก ารพิจ ารณาวินิจฉัยคดีของศาลรั ฐธรรมนูญ ต้ อ งด� า เนิ นการให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ โดยมีอสิ ระในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และมาตรา ๒๑๐ วรรคสอง ได้บัญญัติให้การยื่นค�าร้องและเงื่อนไขการยื่นค�าร้อง
การพิจารณาวินิจฉัย การท�าค�าวินิจฉัย และการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หน้าที่และอ�านาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๗ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
๑.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑๐ ฉบับ คือ
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๕
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(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๒ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้กระท�าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และให้รฐั สภาส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึง่ หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้วแต่กรณี ไม่มีข้อทักท้วงภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าวก็ให้รัฐสภาด�าเนินการต่อไป แต่หากศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ดังกล่าวมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอความเห็นนั้นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอ
ของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว และเมื่อด�าเนินการเสร็จแล้วให้รัฐสภาด�าเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ มาตรา ๑๔๘ บัญญัตวิ า่
ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�านวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�านวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็น
ดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือในกรณี
ที่นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญก็ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ
แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/ นายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�านวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้ว
แต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า หรือ
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
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๖

๑.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘)
ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�าขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ถ้า
(๑) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดย
ไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดย
ไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเปนสาระส�าคัญ ให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้ เปนอันตกไป
ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ไ ม่ เ ป น
สาระส�าคัญ ให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ยังคงสามารถประกาศ
ใช้บังคับได้
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/ นายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�านวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้ว
แต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า หรือ
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า

๗
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๑.๓. การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๙ บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอา� นาจพิจารณา
วินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่าง
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจา� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�านวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างข้อบังคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้อง
เริม่ ต้นเสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาก่อน เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตนิ น้ั ต่อ
ไปยังวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขัน้ ตอนการพิจารณาของวุฒสิ ภา หากวุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วย
กับสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคืนไปยัง
สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือหากวุฒสิ ภาแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและ
ต่อมาได้มกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมกันเพือ่ พิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน ในกรณีนี้ก็ถือว่ามีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนเช่นกัน และระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกขึน้ พิจารณาได้กต็ อ่ เมือ่ พ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
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๘

กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็ นว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติที่ เ สนอหรื อ ส่ ง ให้ พิ จารณานั้ น 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 ที่ ต ้ อ งยั บ ยั้ ง ไว้
ให้ ป ระธานสภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ 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 หลั ก การของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๑.๕ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ กระท�าการใดเพือ่ ให้ตน
มีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ ได้บัญญัติมาตรการเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�าด้วยประการ
ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�าที่ฝาฝนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระท�าดังกล่าวเป็นอันสิน้ ผล และถ้าผูก้ ระท�าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้กระท�าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�าวินิจฉัย แต่ถ้าผู้กระท�าการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระท�าการ หรือรู้ว่ามีการกระท�า
ดังกล่าวแล้วแต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากต�าแหน่งทัง้ คณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของรัฐมนตรี
ทีพ่ น้ จากต�าแหน่งนัน้ นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคา� วินจิ ฉัย และให้ผกู้ ระท�าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนัน้ คืนพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดจัดท�าโครงการ หรืออนุมตั โิ ครงการ หรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูว้ า่ มีการด�าเนิน
การอันเป็นการฝาฝนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ได้บนั ทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ หรือมี
หนังสือแจ้งให้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ พ้นจากความรับผิด
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีร่ วู้ า่ มีการกระท�าอันเป็นการฝาฝนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด�าเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกรณีที่สมาชิกของแต่ละ
๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

สภาเข้าชือ่ เสนอความเห็นข้างต้น กล่าวคือ ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามีการกระท�าทีฝ่ า ฝนบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
ดังกล่าว ให้ผู้กระท�าการฝาฝนสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นกรณีที่ผู้กระท�าความผิด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถ้าผู้กระท�าการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้กระท�าการหรือรูว้ า่ มีการกระท�าดังกล่าวแล้วแต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากต�าแหน่งทัง้ คณะและให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่ง และให้ผู้กระท�าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย โดยการเรียกเงินคืนดังกล่าวให้กระท�าภายใน ๒๐ ปี นับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
กระท�าการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ สมาชิกวุฒิสภา/ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละ
สภา เห็นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีการกระท�าที่ฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเสนอความ
เห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
๒. ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีร่ วู้ า่ มีการกระท�าอันเป็นการฝาฝนบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกรณีที่สมาชิกของแต่ละ
สภาเข้าชื่อเสนอความเห็นข้างต้น
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว

๑.๖ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�าหนด (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๓)
การตราพระราชก�าหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัตนิ นั้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปัดภัยพิบัติสาธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชก�าหนดให้กระท�าได้เฉพาะเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�าเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมื่อพระราชก�าหนดมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�าหนดนั้น
ต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดนั้นต่อไป และในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ยังไม่ได้อนุมัติพระราชก�าหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก�าหนดนั้น
ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขว่าเป็นการตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้ประธานสภานั้นส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดนั้น
ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีค�าวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับที่ได้รับเรื่อง และให้แจ้งค�าวินิจฉัยนั้น
ไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ให้พระราชก�าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�าหนด
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา จ�านวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�านวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภามีสทิ ธิ
เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ
๒. ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นนั้น ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นนั้น และให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และค�าวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็น
ไปตามรัฐธรรมนูญต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

๑.๗ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บังคับแก่คดีตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นใน
ศาลก่อน ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ในศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และไม่วา่ คดีนนั้ จะอยูร่ ะหว่างการพิจารณาในศาล
ใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์หรือจ�าเลย) หรือคู่กรณี (ผู้ฟองคดีหรือผู้ถูกฟองคดี) ในคดีนั้นโต้แย้งพร้อม
ด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีนนั้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มคี า� วินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�าโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าวผ่านทาง
ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ซึ่งกรณีนี้ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดี
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ค�าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่กระทบต่อค�าพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว
เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท�าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผูไ้ ม่เคยกระท�าความผิดดังกล่าว หรือถ้าผูน้ นั้ ยังรับโทษอยูก่ ใ็ ห้ปล่อยตัวไป แต่ทงั้ นี้
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
ส�าหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวินิจฉัย หมายถึงกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�านาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�าหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับกับคดีใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ศาลยุติธรรม/ ศาลปกครอง/ ศาลทหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน และไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลใดก็ตาม
๒. ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความหรือคู่กรณีในคดีนั้นโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ และยังไม่มคี า� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�าโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลเช่นว่านัน้
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
๓. ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑
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๑.๘ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เปนผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑))
การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี การเสนอเรื่องเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยผูต้ รวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ วิธีการในการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�าหรับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานัน้ หมายถึง กฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัตซิ งึ่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อา� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�าหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเปนผู้เสนอ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลก่อน
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๒. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐
วรรคหนึ่ง (๒))

นอกจากหน้าทีแ่ ละอ�านาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายแล้ว
รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มี “องค์กรอิสระ” ซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ให้มคี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยสุจริต เทีย่ งธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดลุ พินจิ และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๒

ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับองค์กร
ใดก็ให้องค์กรนัน้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิยนื่ หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็นปัญหาโต้แย้งระหว่าง
องค์กรก็ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ ประธานองค์กรอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ใช่เป็นลักษณะของค�าปรึกษาหรือข้อหารือ
๒. กรณีเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับองค์กรใดก็ให้องค์กรนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๓. กรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจระหว่างองค์กร ก็ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๓. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

๓.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย กรณี ที่ ป ระชาชนหรื อ ชุ ม ชนฟ อ งหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้รฐั มีหน้าทีต่ อ้ งด�าเนินการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ รวมทั้ง
มีสทิ ธิฟอ งร้องหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รบั ประโยชน์นนั้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร

๑๓
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ที่กฎหมายบัญญัติ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา
๔๕ บัญญัตใิ ห้บคุ คลหรือชุมชนซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการท�าหน้าทีข่ องรัฐดังกล่าว และได้รบั ความเสียหาย
จากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐ หรือการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถกู ต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร ย่อมมีสทิ ธิยนื่ ค�าร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ และหน่วยงานของรัฐ
ปฏิเสธที่จะด�าเนินการ หรือไม่ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องและ
บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้โต้แย้งการด�าเนินการหรือไม่ด�าเนินการเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
(๒) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีม่ หี นังสือโต้แย้งการด�าเนินการหรือไม่ดา� เนินการ ในกรณีนผี้ ตู้ รวจการแผ่นดิน
อาจพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้บุคคลหรือชุมชน และ
หน่วยงานของรัฐทราบ แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(๓) ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดินและสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควรเมือ่ คณะรัฐมนตรี
สัง่ การเป็นประการใด ให้แจ้งบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ ถ้าบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าข้อสัง่ การของคณะรัฐมนตรียงั มิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท�าหน้าที่ของรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าว ได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธที่จะด�าเนินการ
หรือไม่ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้โต้แย้ง
การด�าเนินการหรือไม่ดา� เนินการเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนัน้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบหรือวันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือถือว่าได้รบั แจ้ง และ
๒. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ
๓. กรณีนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้ง
ให้บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบ
๔. คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดินและสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร เมือ่ คณะรัฐมนตรีสงั่ การเป็นประการใด
ให้แจ้งบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ
๕. ถ้าบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวเห็นว่าข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรียังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
อาจยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี
๖. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๔

แผนภาพที่ ๒: การใช้สิทธิของประชาชนหรือชุมชนฟองหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
บุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการท�าหน้าที่ของรัฐ
และได้รับความเสียหายจากการที่หน่วยงานของรัฐ

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้คนได้รับประโยชน์

ปฏิเสธไม่ด�าเนินการ

ไม่ด�าเนินการภายใน ๙๐ วัน

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง

บุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับความเสียหายโต้แย้งเปนหนังสือ
ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ/ได้รับแจ้ง

บุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับความเสียหายยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
แจ้งผู้ร้อง

เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

แจ้งหน่วยงานของรัฐ

คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
แจ้งบุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับความเสียหาย
ไม่เห็นด้วย

ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

๑๕

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

เห็นด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ

๓.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทผี่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�านัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้บัญญัติให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�าวินิจฉัยว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ โดยการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
อันเกิดจากการกระท�าของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงานซึง่ ใช้อา� นาจรัฐ และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึง่
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) การกระท�าของรัฐบาล
(๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กา� หนดกระบวนการร้องหรือผูม้ สี ทิ ธิขอให้ศาลพิจารณา
วินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ด�าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้น
ครบถ้วน
(๔) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
ถึงที่สุดแล้ว
(๕) การกระท�าของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�านาจระหว่างศาล ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๒
(๖) การกระท�าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น โดยจะต้อง
ยืน่ ค�าร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ การถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ ยังคงมีอยูก่ ใ็ ห้ยนื่ ค�าร้องได้ตราบทีก่ ารละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ ยังคงมีอยู่ โดยค�าร้องต้อง
ระบุการกระท�าทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชดั เจนว่าเป็นการกระท�าใด และละเมิดต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพของตนอย่างไร และเมือ่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั ค�าร้องดังกล่าวแล้ว ให้พจิ ารณายืน่ ค�าร้องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�าร้องจากผูร้ อ้ ง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งทราบภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ยุติเรื่อง) หรือไม่ยื่น
ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในก�าหนดเวลา ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยผู้ร้องจะต้องยื่น
ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือเมือ่ พ้นก�าหนดเวลา
๖๐ วัน ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจากผู้ร้อง

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๘ ยังบัญญัติให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ถ้าผู้นั้นเห็นว่าการละเมิดนั้นเป็นผล
มาจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ให้ยนื่ ค�าร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน และให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับค�าร้องจากผู้ร้อง และให้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ย่ืนค�าร้อง
หรือไม่ยนื่ ค�าร้องภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�าร้องจากผูร้ อ้ ง ผูถ้ กู ละเมิดมีสทิ ธิยนื่ ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ โดยค�าร้องต้องระบุการกระท�าทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชดั เจนว่าเป็นการกระท�าใด
และละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ร้องขอว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้/ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
๒. ค�าร้องต้องระบุการกระท�าทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชดั เจนว่าเป็นการกระท�าใด และละเมิด
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
๓. บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔. ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค�าร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจาก
ผู้ร้อง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว
๕. กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�าร้อง (ยุติเรื่อง) หรือไม่ยื่นค�าร้องภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจากผู้ร้อง ผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมีสิทธิยื่นค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา ๔๖ ต้องยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวันที่พ้นก�าหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนภาพที่ ๓: การใช้สิทธิกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�านั้นขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓

ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเกิดจาก

หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การกระท�า

การละเมิดนั้นเปนผลจากบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานซึ่งใช้อ�านาจรัฐ
ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้หรือตราบที่การละเมิดนั้นยังควรอยู่

ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้ค�าร้องจากผู้ร้อง
เสนอค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยความเห็น

ยุติเรื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ยื่นค�าร้องภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจากผู้ร้อง

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลา

การกระท�าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ผู้ร้องยื่นค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
เมื่อพ้นก�าหนด ๖๐ วัน ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจากผู้ร้อง

การละเมิดเปนผลจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้องยื่นค�าร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

การกระท�าที่ไม่สามารถใช้สิทธิยื่นค�าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗
ได้แก่ (๑) การกระท�าของรัฐบาล (๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กา� หนดกระบวนการร้องหรือผูม้ สี ทิ ธิ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเปนการเฉพาะแล้ว (๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เปนการเฉพาะ และยังมิได้ด�าเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน (๔) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมี
ค�าพิพากษาหรือค�าสัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว (๕) การกระท�าของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาเกีย่ วกับอ�านาจระหว่างศาล (๖) การกระท�า
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการทหาร รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๘

๔. การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ

๔.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการร้องขอให้เลิกการกระท�าอันเปนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๙ ว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริยท์ รงเป็นประมุขมิได้ และหากผูใ้ ดทราบว่ามีการ
กระท�าดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�าดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี
หากอัยการสูงสุดมีค�าสั่งไม่รับด�าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�าเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง ผู้ร้อง
จะยืน่ ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทัง้ นี้ การด�าเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�าเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�าการ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการร้องขอให้เลิกการกระท�าอันเปนการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: อัยการสูงสุด/ ผู้ทราบการกระท�า
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ผูใ้ ดทราบว่ามีการกระท�าอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีสทิ ธิ
ที่จะยื่นค�าร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�าดังกล่าวได้
๒. หากอัยการสูงสุดมีค�าสั่งไม่รับด�าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�าเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง ผู้ร้องจะยื่น
ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทัง้ นี้ การด�าเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�าเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�าการล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๙))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ของรัฐ จะกระท�ามิได้ นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๖ ได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยว
กับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�านาจได้ ก่อนด�าเนินการน�า
ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย จะต้องจัดให้มีการออก
เสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญยังได้กา� หนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
อย่างไรก็ดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�าความกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภา
รวมกันแล้วแต่กรณี มีสทิ ธิเข้าชือ่ กันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๑๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขหรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลกั ษณะทีเ่ ป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของผูด้ า� รงต�าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�านาจของศาล
หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�านาจได้และให้ประธานแห่งสภาที่ได้
รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๒.สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ สมาชิ ก ของทั้ ง สองสภารวมกั น มี จ� า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ใน
สิ บ ของสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องแต่ ล ะสภา หรื อ ของทั้ ง สองสภารวมกั น แล้ ว แต่ ก รณี มี สิ ท ธิ เข้ า ชื่ อ กั น เสนอความเห็ น
ต่ อ ประธานแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก หรื อ ประธานรั ฐ สภา แล้ ว แต่ ก รณี ว่ า ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มี ลั ก ษณะที่
ขั ด กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๕๕ คื อ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๘) คือ เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่อง
ที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้ ในกรณีที่เป็นไปตามมาตรา ๒๕๖ (๘) ดังกล่าวต้องจัดให้มีการออก
เสียงประชามติก่อนที่จะน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
๔. ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้

๕.

การวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้หนังสือสัญญาใดทีป่ ระเทศไทย
ท�ากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือสัญญาดังกล่าว ได้แก่
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�านาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒๐

ประเทศอย่างกว้างขวาง อันได้แก่ หนังสือสัญญาเกีย่ วกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าว

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: คณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. หนังสือสัญญาบางประเภททีป่ ระเทศไทยท�ากับประเทศอืน่ หรือองค์กรระหว่างประเทศทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
๒. ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยก็ได้
๓. ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าขอจากคณะรัฐมนตรี

๖. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง
๖.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยการสิน้ สุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัตขิ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒)
ก. กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
(๒) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องการมี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
(๓) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
(๔) กระท�าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
(๖) พ้นจากการเป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งที่ ต นเป็ น สมาชิก ตามมติ ข องพรรคการเมื อ งนั้ น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
อืน่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีพ่ รรคการเมืองมีมติ ให้ถอื ว่าสิน้ สุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ทีพ่ น้ ๓๐ วันดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑ (๙))
(๗) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
เพราะมีค�าสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจ
เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มีค�าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนด ๖๐ วันนั้น (มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
๒๑
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(๘) ขาดประชุมเกินจ�านวนหนึง่ ในสีข่ องจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุมทีม่ กี า� หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
ข. กรณีสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
(๓) ขาดประชุมเกินจ�านวนหนึง่ ในสีข่ องจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุมทีม่ กี า� หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))
(๔) กระท�าการอันเป็นการฝักใฝหรือยอมตนอยูใ่ ต้อาณัตขิ องพรรคการเมืองใดๆ (มาตรา ๑๑๓) หรือกระท�าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�านวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�านวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึง่ แห่งสภานัน้ สิน้ สุดลงด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับค�าร้องส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ (มาตรา ๘๒
วรรคหนึง่ ) เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณา หากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่าสมาชิกผูถ้ กู ร้องมีกรณีตามทีถ่ กู ร้อง
ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� า สั่ ง ให้ ส มาชิ ก ผู ้ ถู ก ร้ อ งหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ นกว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ค� า วิ นิ จ ฉั ย และเมื่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคา� วินจิ ฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินจิ ฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ค�าร้องว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลง ให้ผนู้ นั้ พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วนั ทีห่ ยุดปฏิบตั หิ น้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการทีผ่ นู้ นั้ ได้กระท�า
ไปก่อนพ้นจากต�าแหน่ง และมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (มาตรา ๘๒ วรรคสองและวรรคสาม)
นอกจากนี้ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภาคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงเพราะเหตุดงั กล่าว ให้สง่ เรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยได้ดว้ ย (มาตรา ๘๒ วรรคสี)่
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละ
สภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึง่ แห่งสภานัน้ สิน้ สุดลงตามมาตรา ๑๐๑
(๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือ มาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้อง
ส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
๒. เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ เรื่ อ งไว้ พิ จ ารณา หากปรากฏเหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า สมาชิ ก ผู ้ ถู ก ร้ อ งมี ก รณี ต ามที่ ถู ก ร้ อ งให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัย
แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้องว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้น
จากต�าแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
๓. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีความเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยสามารถให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
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๒๒

๖.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐ ได้บัญญัติเหตุที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย (มาตรา ๑๗๐ (๑))
(๒) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ (มาตรา ๑๗๐ (๓))
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
(๕) กระท�าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖) หรือกระท�าการต้องห้ามในการเป็นหุน้ ส่วน
หรือผู้ถือหุ้น หรือคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปไม่เป็นไปตามจ�านวนที่กฎหมาย
บัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๑)
นอกจากเหตุที่ท�าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวด้วยเหตุข้างต้นแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายก
รัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเนือ่ งจากด�ารงต�าแหน่งรวมกันแล้วเกิน ๘ ปี อีกด้วย (มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๕๘ วรรคสี)่
ในกรณีตาม (๒) (๔) (๕) หรือ กรณีนายกรัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งรวมกันแล้วเกิน ๘ ปี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ
เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ค�าร้องส่งค�าร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ยังบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือก
ตั้งสามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ได้ด้วย
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า รัฐมนตรีผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้รัฐมนตรีผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัย

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�านวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�านวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละ
สภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงด้วยเหตุตามมาตรา
๑๗๐ (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้องส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๒. คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจมีความเห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญสามารถ
ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย

๒๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๗. การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
อื่นก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�าร้องคัดค้านมติ ค�าสั่ง และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยค�าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้า
พรรคการเมือง เป็นผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยค�าขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก
การยื่นค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่า ค�าขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับ
จดทะเบียน จัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�าขอจัดตั้งพรรคการเมือง
ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการมีมติ ภายหลังจากทีร่ บั ทราบมติไม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว
ผูย้ นื่ ค�าขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมือง มีสทิ ธิยนื่ ค�าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาและมีมติไม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมือง
เนื่องจากผู้ยื่นขอจดทะเบียนพรรคการเมืองไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง และ
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�าขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
๒. ภายหลังจากที่รับทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
มีสิทธิยื่นค�าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) การวินจิ ฉัยค�าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีม่ มี ติให้เพิกถอนข้อบังคับของพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม และวรรคสี่
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญ ญั ติ ใ ห้ ข้อบังคับ
พรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว จะต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒๔

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่กอ่ ให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และไม่ครอบง�าหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดีหากปรากฏภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองทีไ่ ด้ยนื่ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่มี
รายการตามทีก่ ฎหมายก�าหนดหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนัน้ และให้แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีม่ มี ติ ในการนีค้ ณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด�าเนินการ
แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ภายหลังจากทีร่ บั ทราบมติดงั กล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนัน้ มีสทิ ธิยนื่ ค�าร้องคัดค้านมติให้เพิกถอน
ข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: หัวหน้าพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมือง
เนื่องจากไม่มีรายการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด และให้แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีมติ
๒. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด�าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมือง
๓. หัวหน้าพรรคการเมืองนั้น มีสิทธิยื่นค�าร้องคัดค้านมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๓) การวินจิ ฉัยค�าร้องคัดค้านค�าสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีใ่ ห้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
พ้นจากต�าแหน่งทัง้ คณะ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ วรรคห้า
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าทีค่ วบคุมและก�ากับดูแลไม่ให้สมาชิกกระท�าการอันเป็นการฝาฝน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อมีพระราช
กฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือให้มกี ารเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
๒๕

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

และกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุมและก�ากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง
กระท�าการในลักษณะที่อาจท�าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเมือ่
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รบั แจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมืองกระท�าการ
อันเป็นการฝาฝนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกผู้นั้นยุติการ
กระท�าโดยพลัน และก�าหนดมาตรการหรือวิธีการที่จ�าเป็นเพื่อมิให้เกิดการกระท�าดังกล่าวอีกแล้วแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีมติ อย่างไรก็ดี หากความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มมี ติหรือสัง่ การให้สมาชิกยุตกิ ารกระท�าทีเ่ ป็นการฝาฝนตามทีก่ ฎหมายก�าหนด
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีค�าสั่งให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้นพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุ
ดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันที่พ้นจากต�าแหน่ง
ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�าแหน่งโดยค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีสิทธิยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�าร้องคัดค้านค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�าแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบเอง หรือได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมืองกระท�าการอันเป็นการฝาฝนตามที่กฎหมายก�าหนด แต่ความปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระท�าดังกล่าว
๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีค�าสั่งให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้นพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวด�ารง
ต�าแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันที่พ้นจากต�าแหน่ง
๓. กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�าแหน่งโดยค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่ง
ดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

(๔) การวินจิ ฉัยค�าร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีใ่ ห้พรรคการเมืองสิน้ สภาพความ
เป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับเหตุแห่งการ
สิน้ สภาพของพรรคการเมืองไว้หลายประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด หรือมีจ�านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม่มกี ารประชุมใหญ่หรือไม่มกี ารด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึง่ ปีโดยไม่มเี หตุอนั จะอ้างได้
ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น ซึง่ เมือ่ ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผแู้ จ้งต่อ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒๖

นายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดสิน้ สภาพด้วยเหตุดงั กล่าว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง
ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
ในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ให้ถือว่า
การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมืองด้วย
อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพรรคการเมืองทีถ่ กู ประกาศสิน้ สภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ให้ยนื่ ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉันภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�าร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณากรณีพรรคการเมืองกระท�าการตามเหตุแห่งการสิน้ สภาพ
ของพรรคการเมือง และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และให้
พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบ
พรรคการเมือง
๒. หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉันภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕) การวินจิ ฉัยขอให้ยบุ พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.๒๕๖๐มาตรา๙๒ได้บญั ญัตเิ หตุแห่งการยุบ
พรรคการเมืองในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท�าการอันเป็นการ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกระท�าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระท�าการฝาฝนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หรือมีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�าหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
ยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี า� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้ และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่า
พรรคการเมืองได้กระท�าการตามเหตุดงั กล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ ก�าหนด
ว่า เมือ่ ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�าการอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะยืน่ ค�าร้องเอง หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผูย้ นื่ ค�าร้อง
และด� า เนิ น คดี แ ทนก็ ไ ด้ แ ละเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� า เนิ น คดี นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือด�าเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้
๒๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ พรรคการเมืองใดกระท�าการอันเป็นเหตุอนั จะต้องยุบพรรคการเมืองตาม
ที่กฎหมายก�าหนด หรือเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�าการอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
๒. คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ สามารถยืน่ ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี า� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้ และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองได้กระท�า
การตามเหตุดงั กล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้

(๖) การวินิจฉัยกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
การด�าเนินการในเรื่องที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๑๔๐ ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด�ารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บงั คับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้
คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ด� า รงต� า แหน่ ง อยู ่ ก ่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อด�าเนินการตามมาตรา ๑๔๑
ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถอื ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิก
ตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส�านักงาน จัดให้มีขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ ได้กา� หนด
ให้พรรคการเมืองต้องด�าเนินการในเรือ่ งและภายในระยะเวลาทีก่ า� หนด เช่น การแจ้งเปลีย่ นแปลงสมาชิกทีแ่ ตกต่างไปจาก
ทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือด�าเนินการให้มสี มาชิกให้ครบห้าร้อยคน
หรือจัดให้มีทุนประเดิมจ�านวนหนึ่งล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือจัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดท�าค�าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้
ถูกต้อง และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะวินิจฉัย ในกรณีที่
พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: พรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้วนิ จิ ฉัยในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อพรรคการเมืองเกีย่ วกับการด�าเนินการในเรือ่ งใด ๆ หรือต้องด�าเนินการ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
๒. พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓. พรรคการเมืองยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

๗.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเปนการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้ในระหว่างอายุของวุฒิสภา
ซึ่งมีก�าหนด ๕ ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ตามมาตรา ๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่การด�าเนิน
การของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการ
ด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
วุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�าเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเปาหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่า กรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว ซึ่งหาก
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด�าเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�านาจโดยเร็ว ทัง้ นี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้รับฟังตามที่ปรากฏในค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเปนการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง: วุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือ
เป็นการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง
๒. คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒสิ ภาทราบ และให้วฒ
ุ สิ ภาด�าเนินการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
๓. วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว
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นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่และอ�านาจที่นอกเหนือจากการวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเปนกรรมการสรรหาผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และ
อ�านาจที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยเป็นหน้าที่และอ�านาจในการเสนอแนะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึง่ ภายหลังจากทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) ก�าหนดให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งในกรณีของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น รัฐสภาจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภามีอ�านาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามความเห็นและข้อสังเกตของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ยังบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�านาจในการแต่งตัง้ บุคคล
เป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอื่นในการก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
เพือ่ ใช้บงั คับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ า� รงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทัง้ นี้ จะต้องด�าเนินการให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวภายใน
๑ ปี นับแต่วนั ทีป่ ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๗๖ ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารประกาศใช้ “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑” แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕ ก. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) นอกจากนี้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ ยังบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจ�านวนหนึ่งคน ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้วย
๒. หน้าที่และอ�านาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓ บัญญัติให้แต่ละศาลยกเว้นศาล
ทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�าเนิน
การอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาลในกรณีนี้ พระราชบัญญัติ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ า� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติ
งานของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
พระราชบัญญัตสิ า� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (๑) บัญญัตใิ ห้การบรรจุและแต่งตัง้
ให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอ�านาจ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓
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ของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูม้ อี า� นาจสัง่ บรรจุ และมาตรา ๑๖
บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
นอกจากนีย้ งั มีกฎหมายอืน่ ทีบ่ ญ
ั ญัตหิ น้าทีแ่ ละอ�านาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญไว้ อาทิ พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕/๑ บัญญัติให้ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น
๗.๓ ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและผลของค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าคัญเกี่ยวกับค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และผลของค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
๑. องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท�าค�าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการ
ไม่น้อยกว่า ๗ คน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง)
๒. ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก�าหนดข้อยกเว้น
ไว้เป็นอย่างอื่น (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสอง) ยกเว้นกรณีการวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา
๑๗๒ วรรคหนึ่ง จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
๓. รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�าความเห็นในการวินิจฉัยในส่วน
ของตน พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมและให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ความเห็นส่วนตนให้
ท�าโดยสังเขปตามข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยการท�าวินิจฉัยดังกล่าวองค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่ง
คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�าค�าวินจิ ฉัยตามมติของศาลก็ได้ ค�าวินจิ ฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่มีค�าวินิจฉัย (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕)
๔. ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและ
หน่วยงานของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคสี่)
๕. ค�าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่กระทบต่อค�าพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว เว้นแต่
ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท�าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท�าความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
๖. สาระส�าคัญของค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและค�าขอในค�าร้องหรือ
หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ข้อโต้แย้งในค�าชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในแต่ละประเด็น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผล
แห่งค�าวินิจฉัย นอกจากนี้ค�าวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจ�าเป็นอัน
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะจดแจ้ง
เหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับค�าวินิจฉัย (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓)

๓๑
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๗.๔ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง บัญญัตวิ า่ “การยืน่ ค�าร้อง
และเงื่อนไขการยื่นค�าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�าค�าวินิจฉัย และการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่
บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
ซึง่ ปัจจุบนั พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้บงั คับแล้ว
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจออกข้อก�าหนด
ระเบียบ และประกาศของศาล เพือ่ ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มีการออกข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศใช้บังคับแล้ว
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒) รวมถึงได้ออกระเบียบและประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาล
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๒. ระเบียบศาลรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในทีท่ า� การศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๑๒ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๓. ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยืน่ ค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๙ ก วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
ก�าหนดให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีอ�านาจค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณ
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หรือเป็นโทษแก่ฝายใดฝายหนึ่งได้ และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกประเภท
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาด
เคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก�าหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีฝายอื่นในการน�าสืบ
พยานหลักฐานหักล้างแล้วก็ให้ศาลรับฟังได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
นอกจากนี้ยังก�าหนดให้การพิจารณาของศาลจะต้องเป็นไปโดยความรวดเร็วตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ ศาลมีอ�านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า ตลอดจนขอให้
หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน ด�าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
๑. การยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดให้
การที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีสามารถกระท�าได้ ๒ กรณี คือ
๑.๑ กรณีจดั ท�าเปนค�าร้อง โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ ก�าหนดให้ ค�าร้องที่จะยื่นต่อศาลต้องท�าเป็นหนังสือใช้ถ้อยค�าสุภาพ มีรายการครบถ้วนตาม
แบบทีก่ า� หนดในข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ อย่างน้อยต้องระบุ (๑) ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูร้ อ้ ง (๒) เรือ่ งหรือการกระท�า
ทัง้ หลายอันเป็นเหตุให้ตอ้ งขอให้ศาลมีคา� วินจิ ฉัยพร้อมทัง้ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (๓) มาตราของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�าร้อง (๔) ค�าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด�าเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
การยืน่ ค�าร้องดังกล่าวให้คกู่ รณีจดั ท�าส�าเนายืน่ ต่อศาลตามจ�านวนทีก่ า� หนดในข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ค�าร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดั เจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สา� นักงานศาลรัฐธรรมนูญให้คา� แนะน�าแก่ผรู้ อ้ งเพือ่
ด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค�าร้องนั้นให้ถูกต้อง ในการด�าเนินกระบวนพิจารณา ผู้ร้องจะด�าเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือ
จะมอบฉันทะให้ทนายความหรือบุคคลอื่นยื่นค�าร้องหรือด�าเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว
และมีความรู้ความสามารถที่อาจด�าเนินการแทนผู้รับมอบฉันทะได้
๑.๒ กรณีจัดท�าเปนหนังสือราชการ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสอง ก�าหนดให้การขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีดงั ต่อไปนี้ จะต้องท�าเป็นหนังสือ
(๑) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ
หรือนายกรัฐมนตรี ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
(๒) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย โดยการด�าเนินการดังกล่าว ให้ศาลนั้นส่งความเห็นหรือค�าโต้แย้งของคู่ความ (หรือคู่กรณี) พร้อมด้วยเหตุผล
ไปยังส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
(๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชก�าหนด
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(๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ
(๕) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุ ฒิ ส ภาขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
(๖) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
(๗) คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับหนังสือสัญญาทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๘) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่ง
สภานั้น ๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(๙) การขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีอนื่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น
ก�าหนดให้อยูใ่ นเขตอ�านาจของศาล ทีข่ อ้ ก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดให้ทา� เป็นหนังสือ
ทั้งนี้ หนังสือที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีข้างต้น ตามมาตรา ๔๓ ก�าหนดให้ท�าเป็นหนังสือ
ราชการ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ความประสงค์ที่จะให้ศาลด�าเนินการ และมาตรา
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเมือ่ มีผยู้ นื่ หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยแล้ว หากศาลเห็นว่าเป็นกรณี
ที่เป็นไปตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ข้างต้น ให้ศาลรับไว้พิจารณาและด�าเนินการต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗ ได้ก�าหนดช่อง
ทางในการยื่นค�าร้องต่อศาลไว้ ดังนี้
(๑) ยื่นค�าร้องต่อศาลด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทน
(๒) ส่งทางไปรษณีย์
(๓) ส่งทางระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอืน่ ทีศ่ าลก�าหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ
และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในการยืน่ ค�าร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยหรือเอกสารอืน่
ใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษารายละเอียดได้ทาง www.constitutionalcourt.or.th หัวข้อ
“ยื่นค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถขอรับค�าปรึกษาด้านกฎหมายได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ณ ที่ ท� า การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ ศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
(๒) ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๕๐๗๔ และหมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๕๐๗๕ หรือสายด่วน (Call
center) ๑๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ
(๓) ติดต่อทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ (www.constitutionalcourt.or.th) ภายใต้ชอื่
“ปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ” และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ‘ofﬁce@constitutionalcourt.or.th’
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๒. การพิจารณารับค�าร้อง
เมือ่ มีผ้ยู นื่ ค�าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙ ก�าหนดให้การพิจารณาว่าจะรับค�าร้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ ศาลจะแต่งตัง้ ตุลาการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คนเป็นผูพ้ จิ ารณาก็ได้ และเมือ่ มีผยู้ นื่ ค�าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย ให้สา� นักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรือ่ งให้
คณะตุลาการดังกล่าวภายใน ๒ วัน นับแต่วนั ทีส่ า� นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั ค�าร้องตามข้อก�าหนดของศาล และให้คณะ
ตุลาการดังกล่าวมีอา� นาจตรวจและมีคา� สัง่ รับค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยภายใน ๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ค�าสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นค�าสั่งของศาล
ในกรณีที่คณะตุลาการมีความเห็นไม่รับค�าร้องไว้พิจารณา ให้เสนอศาลพิจารณาภายใน ๕ วันดังกล่าว และ
ให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้องด้วยให้จดั ท�า
เป็นค�าสัง่ ของศาล หากศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะตุลาการให้ดา� เนินการตามความเห็นของศาล ค�าสัง่ ของ
คณะตุลาการที่สั่งรับหรือไม่รับค�าร้องให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการ ให้ศาลพิจารณาและมี
ค�าสั่งว่าจะรับค�าร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�าร้อง
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แผนภาพที่ ๔: ช่องทางการยื่นค�าร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ

ช่องทางที่ ๑

**ยื่นด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
มายื่นแทน

ยื่นได้ที่ ห้องรับค�าร้อง ชั้น ๒
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนุญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
(อาคาร A) แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

ช่องทางที่ ๒

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผลการรับค�าร้องหรือหนังสือตามที่
ผู้รับระบุหรือแจ้งไว้

การยืน่ ค�าร้องขอหรือหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
มี ๓ ช่องทาง

**ส่งทางไปรษณีย์

ช่องทางที่ ๓

ส่งทางระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์

(e-Filing and e-Service)

เข้าสู่ระบบ
กดเลือก “ยื่นค�าร้องใหม่”

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
ผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียน

เลือกประเภทผู้ร้องและประเภทคดี
ที่จะยื่นค�าร้องหรือหนังสือ

กรอกข้อมูลค�าร้องหรือหนังสือ
ตามที่ระบบก�าหนด

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง
ผลการรับค�าร้องหรือหนังสือ
ทาง e-mail ที่ระบุไว้ และทางระบบ
งานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service)

ยืนยันการส่งค�าร้อง
หรือหนังสือ

ส่งมายังส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
(อาคาร A) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
http://www..constitutionalcourt.or.th
คลิกที่ “ยื่นค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service)
ยอมรับข้อปฏิบัติและเงื่อนไข
ในการยื่นค�าร้องทาง e-Filing

จัดท�าค�าร้องหรือหนังสือ
และรายการเอกสารประกอบ
ค�าร้องหรือหนังสือที่จ�าเปน
ตามที่ระบบก�าหนด
พร้อมลงรายมือชื่อในเอกสารทุกหน้า

จัดท�าเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF แนบตามรายการ
และขนาดที่ระบบก�าหนด

ผู้ยื่นผ่านระบบคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Service) มีหน้าที่
ติดตามผลของค�าร้องหรือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ยื่นไว้ทางระบบ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓
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๓. การแจ้งผู้ร้องและส่งส�าเนาค�าร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งรับค�าร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งส�าเนาค�าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมี
ค�าสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�าเนาค�าร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส�าเนาค�าร้อง ให้ยื่นค�าชี้แจง
แก้ขอ้ กล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�าเนาค�าร้อง หรือภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�าหนด และให้นา� ความในมาตรา
๔๒ เกี่ยวกับรายละเอียดของค�าร้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับส�าเนาค�าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนด หรือไม่มารับส�าเนาค�าร้องภายในระยะเวลาที่ศาล
ก�าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ศาลด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔
๔. องค์คณะและการพิจารณาคดี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ได้นิยาม
ความหมายของค�าว่า “การพิจารณาคดี” คือ “การด�าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงการไต่สวน การประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา” ในขณะที่ค�าว่า “กระบวนพิจารณา” หมายความว่า “การกระท�าใด ๆ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระท�าโดยคู่กรณี หรือโดยศาล
หรือตามค�าสั่งศาล ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝายหนึ่งกระท�าต่อศาล หรือต่อฝายใดฝายหนึ่ง หรือศาลกระท�าต่อ
คู่กรณีฝายหนึ่งหรือทุกฝาย รวมถึงการส่งค�าร้องและเอกสารอื่น ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น” และค�าว่า “การนั่งพิจารณา”
หมายความว่า “การทีศ่ าลออกนัง่ เกีย่ วกับการพิจารณาคดีโดยคูก่ รณีมสี ทิ ธิมาอยูต่ อ่ หน้าศาล” นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้ก�าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาคดีของศาลไว้ดังนี้
๔.๑ การพิจารณาคดีโดยเปดเผย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ ก�าหนด
ให้การนั่งพิจารณาของศาลให้กระท�าโดยเปดเผย เว้นแต่ศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณ
ที่ท�าการศาล หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอ�านาจก�าหนดบุคคลที่จะอยู่ในห้องพิจารณาคดีได้ และเมื่อ
ศาลประกาศก�าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส�าเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัด ส่วนก�าหนด
วันนัดไต่ส่วนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก�าหนด และให้ปดประกาศก�าหนดนัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�าการศาลด้วย
๔.๒ การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๐ และมาตรา
๖๑ ก�าหนดให้คกู่ รณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอืน่ เป็นพยานหลักฐานได้ และมีสทิ ธิขอตรวจพยานหลักฐานและ
ขอส�าเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูก่ รณีอกี ฝายหนึง่ ในเวลาท�าการได้ และเพือ่ ให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรม ศาลอาจก�าหนดให้มกี ารตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้คกู่ รณีทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ วัน ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน อย่างไรก็ดี ในการอ้างพยานหลักฐานนั้น ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
และวิธีการที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่
ศาลก�าหนดว่าจะมีค�าวินิจฉัยไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๓๗
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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�าหนดให้ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ศาลมีอ�านาจสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค�าถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีฝายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม และเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาลก�าหนดไว้
ก็ได้ โดยให้ฝายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน หลังจากคู่กรณีถามพยานแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีฝายใดถามพยานอีก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
๔.๓ การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ท�าการศาล
นอกเหนือจากการไต่สวนพยานหลักฐานภายในศาลแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๓ ก�าหนดให้ศาลอาจอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอก
ทีท่ า� การศาลตามทีค่ กู่ รณีฝา ยใดฝายหนึง่ หรือทัง้ สองฝายร้องขอ โดยอาจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพตามข้อก�าหนด
ของศาลได้ และให้ถือว่ากระท�าในห้องพิจารณาของศาล โดยให้ฝายที่ร้องขอเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อจัดให้มีระบบดังกล่าว
และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจก�าหนด
ให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก�าหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณีฝายที่ร้องขอก�าหนด โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยค�า
ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส�าเนาแก่คู่กรณีฝายอื่นทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า ๗ วัน อย่างไรก็ดีหากคู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าวในประเด็นใด ให้ทา� ค�าคัดค้านเป็นหนังสือยืน่ ต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า ๓ วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓
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ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า แล้วตอบ
ข้อซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาล และศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล หรือมา
ศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยาน
บุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ เป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มเี หตุจา� เป็นหรือสมควรเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านัน้ มิได้ และเมือ่ พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้ถอ้ ยค�าของพยาน ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔
ในระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไว้ในส�านวน และจัดให้คู่กรณี
และพยานลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน หากคูก่ รณีหรือพยานลงลายมือชือ่ ไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชือ่ ให้ศาลท�ารายงาน
จดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นแทนการลงลายมือชื่อ และให้ศาลบันทึกการให้ถ้อยค�าของพยานในการไต่สวน
รวมไว้ในส�านวนด้วย โดยใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือวิธีการอื่นใดตามข้อก�าหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๖
๔.๔ การให้โอกาสคู่กรณีร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปดคดีหรือปดคดี
คูก่ รณีฝา ยหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปดคดีหรือปดคดีของตนได้ตามทีศ่ าล
เห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลก�าหนด การแถลงการณ์เปดคดีหรือปดคดีของคู่กรณีต้องท�าเป็นหนังสือ เว้นแต่
ศาลเห็นสมควรให้กระท�าด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณ์เปดคดีหรือปดคดี

๓๙
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ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับค�าเบิกความของตน หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี มีสิทธิขอตรวจดู ขอคัดส�าเนา หรือขอส�าเนาที่มี
ค�ารับรองความถูกต้องของเอกสารในส�านวนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะก�าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘
๕. มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
การก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นมาตรการที่ส�าคัญ
อย่างหนึง่ อันจะท�าให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีผลในทางปฏิบัติเพื่อบังคับให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�าหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวไว้ เจตนารมณ์ของการ
ก�าหนดวิธกี ารคุม้ ครองชัว่ คราวนัน้ เพือ่ ต้องการทีจ่ ะให้มกี ารชะลอหรือระงับการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นการชัว่ คราว หรือคุม้ ครองประโยชน์ของคูก่ รณีฝา ยทีร่ อ้ งขอในระหว่างการพิจารณาคดี
อันจะมีผลเป็นการคุ้มครอง ปองกัน และยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา
ในภายหลัง หากยังคงปล่อยให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�านาจรัฐหรือ
คูก่ รณีในคดีรฐั ธรรมนูญยังคงกระท�าการหรือด�าเนินการหรือพิจารณาในเรือ่ งเหล่านัน้ ต่อไป ซึง่ หากต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าการกระท�าหรือการด�าเนินการหรือการพิจารณาของหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ก็อาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว
จนเป็นเหตุทา� ให้มกี ารใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือฟองร้องให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบุคคลผูซ้ งึ่ ใช้อา� นาจรัฐหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดความเสียหายแก่สาธารณะหรือประเทศชาติอย่าง
รุนแรงจนไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยของศาลได้ รัฐอาจจ�าต้องเข้ามาชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้
แก่ประชาชนแทน และอาจเป็นทีก่ ล่าวได้วา่ “ความยุตธิ รรมของศาลในการทีจ่ ะคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
นั้นมาไม่ทันเวลา” ดังนั้น มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเด็นอื่นหรือผลของค�าวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญเท่านั้น
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑ วรรคหนึง่
จึงได้บัญญัติหลักการก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยไว้ว่า “เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกล้จะถึงและค�าร้องของผู้ร้อง
มีเหตุอนั มีนา�้ หนักทีศ่ าลจะวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามค�าร้อง เมือ่ ศาลเห็นสมควรหรือคูก่ รณีได้ยนื่ ค�าขอให้ศาลมีอา� นาจก�าหนด
มาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและออกค�าสั่งไปยังหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของศาล” และวรรค
สอง บัญญัติว่า “มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่
วันที่ศาลก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น”
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ การพิจารณา ส่วนที่ ๕
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ข้อ ๓๗ ถึงข้อ ๔๐ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีเกี่ยวกับ
การก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย สรุปได้ดังนี้
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๔๐

๑. การยื่นค�าขอก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
๑.๑ คู่กรณีฝายใดฝายหนึ่งอาจขอมาในค�าร้องหรือค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรืออาจยื่นค�าขอในเวลา
ใด ๆ ก่อนศาลวินิจฉัยคดี เพื่อให้ศาลมีมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับ
การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูก่ รณีอกี ฝายหนึง่ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นการชัว่ คราว หรือมี
มาตรการอย่างหนึง่ อย่างใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของคูก่ รณีฝา ยทีร่ อ้ งขอไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี หรือเพือ่ ประโยชน์
แก่การบังคับให้เป็นไปตามค�าวินจิ ฉัยของศาลในภายหลัง ทัง้ นี้ ค�าขอดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์
ให้ศาลก�าหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวอย่างใด เพือ่ ปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างร้ายแรงยากแก่การแก้ไข
เยียวยาในภายหลังประการใด หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกล้จะถึงอย่างไร (ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีค�าขอของคู่กรณี แต่พฤติการณ์แห่งคดีมีความจ�าเป็นรีบด่วน ศาลอาจก�าหนด
มาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยได้ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่กรณี (ข้อ ๓๗ วรรคสาม)
๒. กรณีที่ศาลหรือคณะตุลาการมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องขอมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
ในกรณีทศี่ าลหรือคณะตุลาการเห็นว่าค�าขอให้ศาลก�าหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัย
ใดยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา หรือไม่มีเหตุอันมี
น�้าหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามค�าขอ ให้สั่งไม่รับค�าขอดังกล่าว (ข้อ ๓๘)
๓. การด�าเนินการก่อนมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
๓.๑ เมื่อศาลหรือคณะตุลาการมีค�าสั่งรับค�าขอตามข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง และส่งส�าเนาค�าขอให้คู่กรณีอีก
ฝายหนึ่งท�าค�าคัดค้านค�าขอนั้นแล้ว ให้ศาลนัดไต่สวนค�าขอโดยเร็วเพื่อให้คู่กรณีน�าพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลตาม
ข้ออ้างหรือข้อคัดค้านของแต่ละฝาย และให้ศาลมีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง)
๓.๒ ในกรณีทมี่ เี หตุฉกุ เฉินรีบด่วนเป็นกรณีพเิ ศษและมีเหตุจา� เป็นทีจ่ ะต้องก�าหนดมาตรการหรือวิธกี าร
ใด ๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัย ศาลอาจก�าหนดมาตรการหรือวิธกี ารใด ๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยตามที่
เห็นสมควรแก่กรณีได้โดยไม่ตอ้ งไต่สวนและไม่ตอ้ งรับฟังความเห็นของคูก่ รณีหรือผูเ้ กีย่ วข้องก่อนก็ได้ (ข้อ ๓๙ วรรคสอง)
๔. ค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวในคดีรัฐธรรมนูญแต่ละประเภท
๔.๑ มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามข้อ ๓๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ศาลอาจมี
ค�าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ก็ได้ (ข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง)
(๑) คดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) หากกฎหมายมิได้ก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะ และเป็น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์สาธารณะอย่างส�าคัญ ศาลอาจมีคา� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผูซ้ งึ่ ใช้อา� นาจรัฐ
รอการพิจารณาหรือการด�าเนินการเรือ่ งนัน้ ไว้กอ่ น หรือชะลอการบังคับใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�าวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น แล้วแต่กรณี
(๒) คดีเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�านาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กร
อิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) ศาลอาจมีคา� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูซ้ งึ่ ใช้อา� นาจรัฐ
หรือคู่กรณี รอการพิจารณาหรือการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�าวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมี
ค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

๔๑
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(๓) คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ศาลอาจมีค�าสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ผู้ซึ่งใช้อ�านาจรัฐ หรือคู่กรณี กระท�าการหรือระงับการกระท�าใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า
ศาลจะมีค�าวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
(๔) คดี ที่ ป ระชาชนหรื อ ชุ ม ชนยื่ น ค� า ร้ อ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๕๑ ประกอบ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ศาลอาจมีคา� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผูซ้ งึ่ ใช้อา� นาจ
รัฐด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหรือรอการพิจารณาหรือการด�าเนินการเรื่องอื่นใดไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�า
วินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
(๕) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
ศาลอาจมีค�าสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�านาจรัฐรอการพิจารณาหรือการด�าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�าวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
(๖) คดีทผี่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�านัน้ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ศาลอาจมีคา� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผูซ้ งึ่ ใช้อา� นาจรัฐ
กระท�าการหรือมิให้กระท�าการอย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ กีย่ วข้องจนกว่าศาลจะมีคา� วินจิ ฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีคา� สัง่ เป็นอย่างอืน่
(๗) คดีที่ขอให้พิจารณาวินจิ ฉัยว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ศาลอาจ
มีคา� สัง่ ให้ชะลอการด�าเนินการหรือการบังคับการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง หรือสัง่ การให้หน่วยงานของ
รัฐด�าเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคา� วินจิ ฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีคา� สัง่
เป็นอย่างอื่น
(๘) คดีทขี่ อให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ศาลอาจก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อน
การวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอหรือคู่กรณีในระหว่าง
การพิจารณาคดี หรือสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท�า
ใดไว้ เ ป็ น การชั่ ว คราวตามค� า ขอของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง นายทะเบี ย น หรื อ อั ย การสู ง สุ ด
แล้วแต่กรณี จนกว่าศาลจะมีค�าวินิจฉัยหรือจนกว่า
ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
๔.๒ การมีค�าสั่งก�าหนด
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
ต้องกระท�าเพียงเท่าที่จ�าเป็นและพอสมควรแก่
กรณี และต้องเป็นไปเพือ่ ปองกันความเสียหายทีจ่ ะ
เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาใน
ภายหลัง หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกล้จะถึง
(ข้อ ๔๐ วรรคสอง)
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๔๒

๔.๓ การมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลให้เป็นที่สุด และให้มีผล
ใช้บังคับได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น แต่กรณีที่มีข้อเท็จจริงใหม่อันเป็น
สาระส�าคัญที่ท�าให้เกิดความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวขึ้นใหม่ ศาลอาจออกค�าสั่งก�าหนด
มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวใหม่ได้ โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของตุลาการทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ทั้งนี้ การออกค�าสั่งแต่ละครั้งให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลก�าหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น
(ข้อ ๔๐ วรรคสาม)
๖. การท�าค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ ก�าหนด
ให้ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท�าความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่
ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของตุลาการทุกคนที่จะต้องร่วม
นัง่ พิจารณาและร่วมท�าค�าวินจิ ฉัย เว้นแต่มเี หตุถกู คัดค้านหรือมีเหตุจา� เป็นอืน่ อันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ นอกจากนีค้ วามเห็น
ส่วนตนของตุลาการ ให้ท�าโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อก�าหนดของศาล
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๒ ก�าหนดให้องค์คณะของศาลในการนั่งพิจารณาและในการท�าค�าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อย
กว่า ๗ คน และตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีใด ย่อมไม่มีอ�านาจในการท�าค�าวินิจฉัยนั้น หากมีปัญหา
ว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิจารณาในเนือ้ หาคดีนนั้ หรือไม่ ให้ศาลเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยก่อนทีจ่ ะด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
เว้นแต่การไม่ร่วมท�าค�าวินิจฉัยจะท�าให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึง ๗ คน
ในการท�าค�าวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ วรรคสาม ก�าหนดให้องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�าค�าวินจิ ฉัยตาม
มติของศาลก็ได้ และค�าวินิจฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีค�าวินิจฉัย
ในส่วนของผลของค�าวินิจฉัย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ ก�าหนดให้ค�าวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน และในกรณีที่ศาลมีค�าวินิจฉัยที่มีคู่กรณี
ถ้าคูก่ รณีฝา ยใดฝายหนึง่ หรือทัง้ สองฝายแล้วแต่กรณีทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถอื ว่าค�าวินจิ ฉัย
นั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว หรือในกรณีที่ศาลมีค�าวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศาลแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องหรือ
ผู้มีหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�าวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
ในกรณีที่ศาลมีค�าวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตรา
พระราชก�าหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓) หรือการพิจารณา
วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๑ (๑)) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจัดท�าประกาศผลแห่งค�าวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ส่วนการแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค�าวินิจฉัยและการอ่านค�าวินิจฉัยของศาลและการแจ้งค�าวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
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นอกจากนี้ ในกรณีทศี่ าลมีคา� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยและจ�าหน่ายคดี ค�าสัง่ ดังกล่าวต้องประกอบด้วย
ความเป็นมาโดยย่อของคดี เหตุผลในการมีคา� สัง่ ความเห็นประกอบ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีย่ กขึน้
อ้างอิง และเมื่อจัดท�าค�าสั่งเสร็จแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการศาลไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้
ค�าสั่งของศาลดังกล่าวให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�าสั่ง โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗
๗. การบังคับให้เปนไปตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ได้กา� หนด
หลักการเกีย่ วกับการก�าหนดค�าบังคับหรือการบังคับให้เป็นไปตามค�าวินจิ ฉัยของศาลไว้วา่ “ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญ ค�าวินจิ ฉัยของศาล หากมีความจ�าเป็นจะต้องบังคับให้เป็นไปตามค�าวินจิ ฉัย ให้ศาลมีอา� นาจก�าหนดค�าบังคับให้
เป็นไปตามค�าวินจิ ฉัยของศาลไว้ในค�าวินจิ ฉัยนัน้ โดยศาลอาจก�าหนดให้มผี ลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึง่ หลังวันอ่าน
ค�าวินจิ ฉัย หรืออาจก�าหนดเงือ่ นไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหนึง่ อย่างใด ทัง้ นี้ ตามความจ�าเปนหรือสมควรตาม
ความเปนธรรมแห่งกรณี และให้องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับ รายงานผลการปฏิบตั หิ รือ
ข้อขัดข้องในการปฏิบตั ติ ามค�าบังคับของศาลต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคา� วินจิ ฉัยหรือภายในระยะเวลา
ที่ศาลก�าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของศาล”
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ การท�าค�าวินิจฉัยหรือ
ค�าสั่ง และการบังคับให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัย ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีเกี่ยว
กับการก�าหนดค�าบังคับไว้ในค�าวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ไว้ดังนี้
๑.การรายงานการปฏิบตั ติ ามค�าบังคับของศาล และกรณีคกู่ รณีไม่ปฏิบตั ติ ามค�าบังคับหรือมี ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติตามค�าบังคับ
ในกรณีทศี่ าลก�าหนดค�าบังคับไว้ในค�าวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๔ เมือ่ ความ
ปรากฏแก่ศาล หรือคู่กรณียื่นค�าขอ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับ รายงานต่อ
ศาลว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค�าบังคับของศาลหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�าบังคับของศาล ให้ศาลมีอ�านาจ
พิจารณาหรือไต่สวนและมีค�าสั่งก�าหนดวิธีการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัย หรือมีค�าสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดี
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (ข้อ ๔๔)
๒. กรณีองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�าบังคับหรือปฏิบตั ลิ า่ ช้าเกินควร
เมือ่ ปรากฏว่าองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับมิได้ปฏิบตั ติ ามค�าบังคับของศาล
ให้ถกู ต้องครบถ้วน หรือปฏิบตั ลิ า่ ช้าเกินสมควรให้ศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริง
เพียงพอให้ฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค�าบังคับตามค�าวินิจฉัยของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจแจ้งให้นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานองค์กรอิสระ นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผู้บังคับบัญชาผู้ก�ากับดูแล หรือผู้ควบคุม ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่ประเภทคดี เพื่อด�าเนินการหรือบังคับให้เป็น
ไปตามค�าวินิจฉัยของศาล และแจ้งผลให้ศาลทราบโดยเร็ว (ข้อ ๔๕)

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔๔

๘. การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๘ บัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้า
มาในที่ท�าการศาล หรือบริเวณที่ท�าการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีค�าสั่งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�าการหรือ
งดเว้นกระท�าการ เพื่อให้การพิจารณาด�าเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
นอกจากนี้ การวิจารณ์คา� สัง่ หรือค�าวินจิ ฉัยคดีทกี่ ระท�าโดยสุจริตและมิได้ใช้ถอ้ ยค�าหรือมีความหมายหยาบคาย
เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล
กรณีผู้ใดฝาฝนข้อก�าหนดของศาลหรือค�าสั่งศาลตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถอื เป็นการละเมิดอ�านาจศาล และศาลรัฐธรรมนูญมีอา� นาจในการ
ตักเตือน โดยจะมีคา� ต�าหนิเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วยหรือไม่กไ็ ด้ หรือไล่ออกจากบริเวณศาล หรือลงโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ โดยการสัง่ ลงโทษดังกล่าว ศาลจะพิจารณาเท่าทีจ่ า� เป็นตามพฤติการณ์
แห่งกรณี อย่างไรก็ดี การสั่งลงโทษจ�าคุกหรือโทษปรับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และในการด�าเนินการดังกล่าว ให้น�าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙

๔๕

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนภาพที่ ๕: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ร้อง
ค�าร้อง

หนังสือ

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าจะรับค�าร้องไว้
พิจารณาหรือไม่ ศาลจะแต่งตั้งตุลาการไม่น้อยกว่า
สามคนเปนผู้พิพากษาก็ได้ (มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง)

ต้องตามหลักเกณฑ์
มาตรา ๔๑ วรรคสอง

ไม่ต้องตามหลักเกณฑ์
มาตรา ๔๑ วรรคสอง

รับไว้พิจารณา
มาตรา ๕๐

ไม่รับไว้พิจารณา
มาตรา ๕๐

กรณีแต่งตั้งคณะตุลาการเปนผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง)

กรณีไม่แต่งตั้งคณะตุลาการเปนผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

ค�าสั่งไม่รับ
ค�าร้อง

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้
คณะตุลาการตามวรรคหนึ่งภายในสองวัน
นับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ธุรการของศาลได้รับค�าร้อง
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

ศาลพิจารณาและมีค�าสั่งว่าจะรับค�าร้อง
ไว้พิจารณาหรือไม่ภายในห้าวัน
นับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของธุรการ
ของศาลได้รับค�าร้อง
(มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

แจ้งคู่กรณีทราบและปด
ประกาศ ณ ที่ท�าการศาล
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(มาตรา ๔๙ วรรคสาม
ประกอบมาตรา ๗๗
วรรคสอง)

คณะตุลาการดังกล่าวมีอ�านาจตรวจ
และมีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

เห็นควรเสนอตุลาการ
ทั้งคณะเปนผู้พิจารณา

เห็นควรสั่ง
ไม่รับค�าร้อง
เสนอศาลพิจารณาภายใน
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากคณะตุลาการ
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

ศาลเห็น
ควรไม่รับ
ค�าสั่งไม่รับ
ค�าร้อง

เห็นควรสั่ง
รับค�าร้อง

เห็นควรสั่ง
รับค�าร้อง

เห็นควรสั่ง
รับค�าร้อง

เสนอศาล
พิจารณา
ค�าสั่งรับค�าร้อง
(แจ้งผู้ร้อง)
ศาลเห็น
ควรสั่งรับ

คดีมีคู่กรณี
ส่งส�าเนาค�าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�าสั่งแจ้งให้
ผู้ถูกร้องมารับส�าเนาค�าร้องภายในระยะเวลาที่ศาล
ก�าหนดยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับส�าเนาค�าร้อง หรือภายในระยะ
เวลาที่ศาลก�าหนด
(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

คดีไม่มีคู่กรณี
หากศาลเห็นว่าคดีใดเปนปัญหาข้อ
กฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยโดยไม่ท�าการ
ไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้
(มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔๖

แผนภาพที่ ๕: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
แนวทางการด�าเนินกระบวนพิจารณา (ต่อ)
หากศาลเห็นว่าคดีใดเปนปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ต้องไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้ (มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)

กรณีศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้ว
ศาลก�าหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
(มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)

ศาลก�าหนดวันและเวลานัดแถลง
ด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง และ
ข้อก�าหนดฯ ข้อ ๔๑)
แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ
และลงมติ (มาตรา ๗๒
และข้อก�าหนดฯ ข้อ ๔๑)

กรณีศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย
กรณีศาลเห็นควรเรียกเอกสารหลักฐาน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยค�า ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐ
หรือพนักงานสอบสวนกระท�าการใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งการพิจารณา (มาตรา ๒๗
วรรคสาม)
ศาลเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
วินิจฉัยได้แล้ว

กรณีศาลเห็นควรไต่สวนพยาน
ศาลก�าหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน

ศาลประกาศก�าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก
โดยส่งส�าเนาประกาศไต่สวนให้แก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัดไต่สวน
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง)

กรณีศาลก�าหนดให้มีการตรวจพยานหลัก
ฐานก่อน (มาตรา ๖๑)

แจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน ก่อนวันนัดตรวจพยานฯ
(มาตรา ๖๑)

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่กรณีทุก
ฝายมาศาลเพื่อตรวจพยานหลักฐาน

ศาลจะก�าหนดวันนัดสืบพยาน และแจ้ง
ให้คู่กรณีทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗
วัน (ข้อก�าหนดฯ ข้อ ๒๖) ทั้งนี้ ศาลจะมี
หนังสือแจ้งพยานบุคคลทีก่ า� หนดนัดให้มา
ไต่สวนด้วย
ก่อนวันนัดไต่สวนครั้งแรก คู่กรณีอาจยื่น
ค�าแถลงการณ์เปดคดีต่อศาลก็ได้
(ข้อก�าหนดฯ ข้อ ๒๔)

ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานและวิธีการได้
มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะน�ามาสืบต่อศาล
ก่อนวันไต่สวนครัง้ แรกหรือก่อนวันตรวจ
พยานหลักฐาน แล้วแต่กรณีไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
(ข้อก�าหนดฯ ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง)
ศาลอาจให้พยานเสนอบันทึกถ้อยค�ายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล
ตามประเด็นทีก่ า� หนดและส�าเนาให้คกู่ รณี
ฝายอืน่ ทราบก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคล
นัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน (มาตรา ๖๔ วรรคหนึง่ )
คู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึก
ถ้อยค�ายืนยันข้อเท็จจริงฯ ของพยาน ให้ยื่น
ค�าคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนพยานไม่น้อย
กว่า ๓ วัน (มาตรา ๖๔ วรรคสอง)

วันไต่สวนพยาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและ
ไต่สวนพยานครั้งแรก

๔๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนภาพที่ ๕: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
ศาลออกนั่งพิจารณาและ
ไต่สวนพยานครั้งแรก

ศาลเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว
ยุติการไต่สวน (มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)
ศาลก�าหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
(พรป. มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)

ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอควรไต่สวนต่อไป

ศาลก�าหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป และแจ้งคู่กรณีทราบ
และปดประกาศ (มาตรา ๕๙ วรรคสอง)
ศาลออกนั่งพิจารณาและไต่สวนพยาน

ศาลก�าหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)
ศาลก�าหนดวันและเวลานัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและ
ลงมติ (มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง และข้อก�าหนดฯ ข้อ ๔๓)

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลแจ้งให้คกู่ รณีมาฟังค�าวินจิ ฉัยและอ่านค�า
วินิจฉัยของศาล โดยต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือภายในระยะ
เวลาตามที่ศาลก�าหนด เว้นแต่กรณีที่มีการ
ไต่สวนและศาลได้แจ้งวันนัดให้คู่กรณีทราบ
แล้ว (ข้อก�าหนดฯ ข้อ ๔๒ วรรคห้า)

ในวันไต่สวนพยาน ศาลให้บุคคลรับรองบันทึกยืนยันข้อเท็จ
จริงฯ แล้วตอบข้อซักถามศาล หรือคู่กรณีฝายอื่นตามที่ศาล
อนุญาต (มาตรา ๖๔ วรรคสาม)
หลังการไต่สวนเสร็จสิ้น คู่กรณี
อาจยื่นค�าแถลงการณ์ปดคดีต่อ
ศาลได้ ก ่ อ นวั น นั ด ฟั ง ค� า วิ นิ จ ฉั ย
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน (ข้อก�าหนดฯ
ข้อ ๒๔)

วันแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ
ตุลาการซึง่ เปนองค์คณะทุกคนท�าความเห็น
ส่วนตนเปนหนังสือพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อ
ที่ประชุม (มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)
ทีป่ ระชุมปรึกษาหารือ แล้วจึงลงมติ (มาตรา
๗๕ วรรคหนึ่ง และข้อก�าหนดฯ ข้อ ๔๑)
องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเปนผูจ้ ดั ท�า
ค�าวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้ (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ลงมติ
ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คดีไม่มีผู้ถูกร้อง
ศาลแจ้งค�าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญแก่คู่กรณี
(มาตรา ๗๖ วรรคสาม)

คดีมีผู้ถูกร้อง
อ่านค�าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญให้แก่คู่กรณีฟัง

ในคดีที่ศาลมีค�าวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓
หรื อ มาตรา ๒๓๑ (๑) ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ
ผิ ด ชอบงานธุ ร การของศาลจั ด ท� า ประกาศ
ผลแห่งค�าวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว (มาตรา ๗๖ วรรคสาม)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔๘

๓. ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้น�าความใน
มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม” ประกอบ
กับมาตรา ๑๙๓ บัญญัติว่า “ให้ศาลแต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�าเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
๓.๑ อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�าเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�าสัง่ และค�าวินจิ ฉัยต่าง ๆ เกีย่ วกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
๔. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
๓.๒ โครงสร้างส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญเรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�านาจหน้าทีข่ องส่วนราชการในสังกัดส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
(๓) ส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ส�านักบริหารกลาง
(๕) ส�านักคดี ๑
(๖) ส�านักคดี ๒
(๗) ส�านักคดี ๓
(๘) ส�านักคดี ๔
(๙) ส�านักคดี ๕
(๑๐) ส�านักพัฒนาระบบบริหาร
(๑๑) ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
๔๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๕๐

แผนภาพที่ ๖ โครงสร้างส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการและการบังคับบัญชาภายในส�านัก สถาบัน
และกลุ่มงานในสังกัดส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนราชการภายในส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ และกลัน่ กรองสรุปย่อค�าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและบรรทัดฐานค�าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลัน่ กรองค�าแถลงการณ์และให้ความเห็นเกีย่ วกับคดีรฐั ธรรมนูญตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(ค) ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้ความเห็นและจัดท�าเอกสารทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญหรืองานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลแห่งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ให้การสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทั่วไปของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานดังกล่าวและผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญ และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายที่มีผลกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ให้คา� ปรึกษา ตรวจสอบ กลัน่ กรอง การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค�าสัง่ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
งานของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญมีผู้อ�านวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษา
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วย
รับตรวจ
(ข) ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
(ง) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีผอู้ า� นวยการส�านักเปนผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของประธานศาลรัฐธรรมนูญในการก�าหนดนโยบายการ
บริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กรและสถาบันต่าง ๆ
เพื่อให้การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(ง) ด�าเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับ และอ�านวยความสะดวกให้แก่การเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕๑

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

(๔)
ส�านักบริหารกลาง มีผู้อ�านวยการส�า นั ก เป น ผู ้ บั ง คั บ บั ญชาข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�าเนินการเกีย่ วกับงานสารบรรณและงานธุรการทัว่ ไปของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหารส�านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ และการรักษาความปลอดภัยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
(ง) บ� า รุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�าเนินการทางด้านนิ ติ ก ารที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการ
ศึกษา วิเคราะห์ สนับสนุน และพัฒนาการจัดท�ากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไปของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มิได้กา� หนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ใดโดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕ – ๘) ส�านักคดี ๑ – ๔ มีผู้อ�านวยการส�านักเปนผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�าเนินงานด้านกฎหมายเพือ่ สนับสนุนการพิจารณารับค�าร้องของตุลาการประจ�าคดี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เป็น
ฝายเลขานุการของตุลาการประจ�าคดี
(ข) ด�าเนินงานด้านกฎหมายเพือ่ สนับสนุนการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ รวมทัง้ เป็นหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
คดีตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดีและวิชาการประจ�าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และจัดท�าเอกสารทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
คดีรัฐธรรมนูญ
(จ) ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา หรือความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙)
ส�านักคดี ๕ มีผู้อ�านวยการส�านักเปนผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการใน
ฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ เสนอแนะผลกระทบและจัดท�าความเห็นในส�านวนคดีของส�านักคดี
ผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาค�าวินิจฉัย และจัดท�าบรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และศึกษาเปรียบเทียบคดีรฐั ธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนากระบวนการ
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
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๕๒

(ง) ตรวจสอบ ติดตาม และด�าเนินการเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้คา� ปรึกษาเกีย่ วกับการจัดท�าคูม่ อื การปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ด�าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับค�าร้องทีเ่ ข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ และด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายส�านวน การเก็บรักษาส�านวน รวมถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(ช) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี)
(ซ) ปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไปของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มิได้กา� หนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่ องส�านักคดีโดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ส�านักพัฒนาระบบบริหาร มีผู้อ�านวยการส�านักเปนผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เพือ่ จัดวางระบบการบริหารการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารราชการและการก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่ องส่วนราชการภายในส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาระบบ
งานทั่วไป เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�าเนินกระบวนการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของศาลรัฐธรรมนูญส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�าเนินกระบวนการเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการก�าหนดแผนอัตราก�าลัง การสร้างระบบความมั่นคงของ
ทรัพยากรบุคคลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของส�านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผู้อ�านวยการส�านักเปนผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งใน
ด้านการจัดหา ควบคุมและบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าฐานข้อมูลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ รวมถึงฐาน
ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ ไทยและต่างประเทศ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรในสังกัด
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕๓
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(ง) ด�าเนินการเกีย่ วกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิง่ ของทีส่ า� คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา มีผอู้ า� นวยการสถาบันเปนผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ ก�าหนดประเด็นในการวิจยั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) จัดท�าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
(ค) ด�าเนินการเกีย่ วกับการประสานความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ หน่วยงานยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
(ง) ด�าเนินการเกีย่ วกับหลักสูตรการฝกอบรมเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนา
ประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม รวมถึงการด�าเนินเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว
(จ) ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ โดยความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น
(ฉ) ด�าเนินการเกีย่ วกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นในภูมิภาค ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๕๔

๓.๓ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญได้มแี ผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานการอ�านวยความยุตธิ รรมในภารกิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนการพัฒนาหลักนิติธรรมในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐานการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ )
การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มุ่งเน้นให้
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค์ของศาลรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจหลัก
ของศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเสนอทิศทางและ
เปาหมายเพื่อยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
จากกรอบแนวคิดในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น น�ามาสู่การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ) รายละเอียดดังนี้

๕๕
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แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ )
วิสัยทัศน์ (Vision)

เปนสถาบันน�าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
คุ้มครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยยึดหลักนิติธรรมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปนประมุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เปาประสงค์ (Goals)
เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดเปาหมายของการด�าเนินงานไว้ ดังนี้
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่สากล
๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง
๓. บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
๔. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ค่านิยม (ศาลรัฐธรรมนูญ)

“ยึดหลักนิติธรรม ค�้าจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
ค่านิยม (ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
RIGHT
“องค์กรแห่งความถูกต้องและยุติธรรม”
R: Righteousness
มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง
I: Intelligence
มุ่งพัฒนาตนเอง
G: Good will
มีไมตรีจิตต่อทุกคน
H: Harmony
มีความรักความสามัคคี
T: Teamwork
มุ่งมั่นท�างานเปนทีม
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๕๖

๕๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

“เปนสถาบันน�าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล”

กลยุทธที่ ๓.๑ บุคลากรมี ความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมี
ความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีการจัดระดับการพัฒนา
และการประเมินให้สอดคล้องกับ
บุคลากรภายองค์กร
กลยุทธที่ ๓.๒ ปรับปรุงทัศนคติ
มุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความ
เปนทีม
กลยุทธที่ ๓.๓ จัดท�าข้อตกลงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากร
ทุกระดับ

กลยุทธที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีความสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใสและให้การปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเปนมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับ
e-Library ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการ
ติดตามการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับ
การสร้างความโปร่งใสและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมี
คุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างประสิทธิภาพ
และช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
งานของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓. บุคลากรมีความรู้ความ
สามารถควบคู่คุณธรรมและ
จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์
ขององค์กร

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในองค์กรมี
ความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ภายในที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเปน
มาตรฐานสากล

๑. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการพิจารณาคดี
สู่สากล

ยุ๒.ทธศาสตร์
ี่ ๑ ฒนาระบบ
เสริมสร้าทงและพั
ยกระดับคุณ
บริภาพและมาตรฐานงาน
หารจัดการภายในองค์กรมี
ด้านงานคดี
ความเข้มงานบริ
แข็ง หาร
งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เปน
มาตรฐานสากล

เปาประสงค์

กลยุทธที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยาย
การพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อ
ตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และเพิ่มขึ้นในอนาคต
กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่าย
ด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
กลยุทธที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้
และความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กลยุทธที่ ๔.๔ ยกระดับสถานที่
และคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์
ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัย
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

๔. ประชาชนมีความเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญ

พันธกิจ “คุ้มครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักนิติธรรมภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

วิสัยทัศน์

แผนภาพที่ ๗ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)

๓.๔ อัตราก�าลังของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดา� เนินการสรรหา
บุคลากรเพือ่ รองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินจิ ฉัยคดี และงานบริหารด้านต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีอัตราก�าลังรวม
ทั้งสิ้น ๒๒๔ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑๖๙ อัตรา (มีข้าราชการด�ารงต�าแหน่งอยู่จริง จ�านวน
๑๕๕ อัตรา)
๒) อัตราก�าลังของลูกจ้างประจ�า จ�านวน ๓๐ อัตรา (มีลกู จ้างประจ�าด�ารงต�าแหน่งอยูจ่ ริง จ�านวน ๒๘ อัตรา)
๓) อัตราก�าลังของพนักงานราชการ จ�านวน ๒๕ อัตรา (มีพนักงานราชการด�ารงต�าแหน่งอยู่จริง จ�านวน
๒๕ อัตรา) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนอัตราก�าลังและจ�านวนที่มีอยู่จริงของข้าราชการและลูกจ้างตามโครงสร้างของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ข้าราชการ
(อัตรา)

ส�านัก/กลุ่มงาน

ลูกจ้างประจ�า
(อัตรา)

พนักงานราชการ
(อัตรา)

กรอบ

ที่มีอยู่จริง

กรอบ

ที่มีอยู่จริง

กรอบ

ที่มีอยู่จริง

ผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๕

๔

๐

๐

๐

๐

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

๑

๐

๐

๐

๐

๐

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

๑๗

๑๗

๑

๑

๒

๒

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

๓
๙

๓
๙

๐
๒

๐
๒

๐
๑

๐
๑

๒๒
๑๑

๒๑
๑๐

๑๘
๐

๑๖
๐

๖
๐

๖
๐

๑๑
๑๑
๑๐
๑๕
๑๖

๙
๙
๑๐
๑๕
๑๔

๐
๐
๐
๔
๒

๐
๐
๐
๔
๒

๐
๐
๐
๒
๔

๐
๐
๐
๒
๔

๑๗

๑๖

๒

๒

๕

๕

๒๑

๑๘

๑

๑

๖

๕

๑๖๙

๑๕๕

๓๐

๒๘

๒๕

๒๕

ส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�านักบริหารกลาง
ส�านักคดี ๑
ส�านักคดี ๒
ส�านักคดี ๓
ส�านักคดี ๔
ส�านักคดี ๕
ส�านักพัฒนาระบบบริหาร
ส� า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

รวม

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๕๘

๓.๕ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐ บาท พบว่า รายการค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณมากทีส่ ดุ คือ ค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคลากร จ�านวน ๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๙.๓๕) รองลงมาเป็น ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน จ�านวน
๖๙,๓๗๒,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๓.๓๙) และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�านวน ๕๑,๑๙๔,๑๐๐ บาท
(ร้อยละ ๑๗.๒๖) ดังตารางที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๑
ตารางที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณจ�าแนกตามรายการค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�านวน

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐

๕๙.๓๕

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๗๓,๑๒๓,๖๐๐

๕๘.๓๗

๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๕๗,๒๗๔,๐๐๐

๑๙.๓๑

๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๕,๘๔๙,๖๐๐

๓๙.๐๖

๒,๙๒๒,๐๐๐

๐.๘๙

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

๖๙,๓๗๒,๗๐๐

๒๓.๓๙

๒.๑ ค่าตอบแทน
๒.๒ ค่าใช้สอย
๒.๓ ค่าวัสดุ
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๓.๑ ครุภัณฑ์ส�านักงาน
๓.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔,๔๓๙,๐๐๐
๕๗,๙๑๘,๓๐๐
๘๓๕,๐๐๐
๖,๑๘๐,๔๐๐
๕๑,๑๙๔,๑๐๐
๒๕๕,๐๐๐
๑๒,๓๑๐,๑๐๐
๓๘,๖๒๙,๐๐๐

๑.๕๐
๑๙.๕๓
๐.๒๘
๒.๐๘
๑๗.๒๖
๐.๐๙
๔.๑๕
๑๓.๐๒

๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐

๑๐๐.๐๐

รายการ

๑.๓ ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน (ด้านบุคลากร)*

รวม
*ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน (ด้านบุคลากร) ประกอบด้วย
๑. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และข้อก�าหนดตามกฎหมาย
๑.๑ ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ เงินประกันสังคมของพนักงานราชการ
๑.๓ เงินสมทบกองทุนเงินสดทดแทนประจ�าปี
๑.๔ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
๒. เงินบ�าเหน็จตอบแทน

๕๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนภูมิที่ ๑ แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�าแนกตามประเภทรายการค่าใช้จา่ ย
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร

ค่าใช่จ่ายด้านบุคลากร
จ�านวน ๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐บาท ร้อยละ ๕๙.๓๕

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จ�านวน ๕๑,๑๙๔,๑๐๐ บาท
ค่าใช่จ่ายด้านการด�าเนินงาน
จ�านวน ๖๙,๓๗๒,๗๐๐ บาท ร้อยละ ๒๓.๓๙

๓.๖ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก
๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๕ )
ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มแี ผนปฏิบตั ริ าชการ ๕ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก ๓ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่ใช้ก�าหนดทิศทางและแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ และร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๘

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๖๐

๖๑

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ระยะแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ร่างแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ประเด็นบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- แผนย่อยการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน
ด้านคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เปนมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายใน
ที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและเปน
มาตรฐานสากล

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม

แผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย
๑.การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
๒.การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๓.การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อมุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
๔.การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

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

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และ
ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

แผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย
๑.มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส�าคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
๒. มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายค�าพิพากษา
ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารการจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย
๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ความทันสมัย เปนธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นการต่างประเทศ
- แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้อง
มาตรฐานสากลพันธกรณีระหว่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเปนมืออาชีพ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ�าเปน
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนภาพที่ ๘ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๖๒

แผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างระบบการ
บริ ห ารจั ด การภายในที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
ก้ า วทั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเป น
มาตรฐานสากล

๑. งานบ�ารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและ
ลูกข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์
๒. งานพัฒนาและบ�ารุงรักษาระบบถอดเสียง
อัตโนมัติภาษาไทย
๓. งานบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารองค์กร (e-office)
๔. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อจัดท�าห้อง
พิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom)
๕. โครงการพัฒนาระบบรับค�าร้องและหนังสือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการประชาชน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Service
System)
๖. โครงการโสตทัศนจดหมายเหตุอเิ ล็กทรอนิกส์
๗. โครงการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากร
สารสนเทศด้วย RFID Technology

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ : ยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งาน
วิ ช าการ เพื่ อ สนั บ สนุ น คณะตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญให้เปนสากล

๑. โครงการเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยและ
บทความทางวิชาการ
๒. โครงการจัดท�าฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้าน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน เพือ่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ และการสร้ า งความมั่ น คงต่ อ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเปนประมุข
๓. โครงการจัดท�าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
๔. โครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทาง
วิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการและ
บทความทางวิชาการ
๕. โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่าง
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจ�าคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างและพัฒนา
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

๑. โครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความยุติธรรมในทาง
รั ฐ ธรรมนู ญ และการเจรจาความร่ ว มมื อ ทาง
วิ ช าการกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ า งประเทศและ
องค์กรเทียบเท่า
๒ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข ่ า ย ส ม า ค ม
ศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียและสถาบันเทียบ
เท่าและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม
๓. โครงการประชุ ม เจ้ า หน้ าที่ ผู ้ ประสานงาน
(Liaison Officer) ของประเทศสมาชิกสมาคม
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น เที ย บเท่ า แห่ ง
เอเชีย (AACC) และประเทศที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)
๔. โครงการมอบหมายข้าราชการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ณ
ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารถาวรด้ า นการวิ จั ย และ
พัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบัน
เทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC)
๕. โครงการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล
๖. โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุน่ ที่ ๗
๗ . โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ส า น เ ค รื อ ข ่ า ย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สู ่ ป ระชาชน ประจ� า ปี พ.ศ.
๒๕๖๓
๘. โครงการเปดรั้วศาลรัฐธรรมนูญ
๙. โครงการสัมมนาสื่อมวลชน ประจ�าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และ
มาตรา ๒๑๓
๑๐. โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตกิ รรมเพือ่
ประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘
๑๑. โครงการบู ร ณาการเสริ ม สร้ า งความรู ้ สู ่
ประชาชนในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพตาม
รัฐธรรมนูญ
๑๒. โครงการปรั บ ปรุ ง บ้ า นเจ้ า พระยา
รั ต นาธิ เ บศร์ เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และ
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กร

๑. โครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กร
สู่ความเปนเลิศ
๒. โครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แบบ
บูรณาการของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการของ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภาพที่ ๙ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ภาพรวมการเปรียบเทียบงบประมาณของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ภาพรวมการเปรียบเทียบงบประมาณ
ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๑. การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทัง้ สิน้ จ�านวน ๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐ บาท
(เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๗๒,๙๑๖,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๐) โดยมีคา่ ใช้จา่ ยด้านบุคลากร
จ�านวน ๑๗๖,๐๕๔,๖๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๖,๒๖๕,๓๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๑๘) ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน จ�านวน ๖๙,๓๗๒,๗๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน
๕,๔๕๗,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๔) และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�านวน
๕๑,๑๙๔,๑๐๐บาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๕๑,๑๙๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ส�าหรับการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
รายละเอียดดังตารางที่ ๓ และแผนภูมิที่ ๒
ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ

รายการ

๒๕๖๒
จ�านวน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เทียบกับ
ปีงบกระมาณ ๒๕๖๒

๒๕๖๓
ร้อยละ

จ�านวน

ร้อยละ

จ�านวน
เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ
เพิ่ม/(ลด)

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐ ๗๑.๔๓

๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐

๕๙.๓๖

๑๖,๒๖๕,๓๐๐

๑๐.๑๘

๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

๕๐,๑๕๘,๕๐๐

๒๒.๔๒

๕๗,๒๗๔,๐๐๐

๑๙.๓๑

๗,๑๑๕,๕๐๐

๑๔.๑๙

๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๐๙,๖๒๑,๘๐๐ ๔๙.๐๑

๑๑๕,๘๔๙,๖๐๐

๓๙.๐๖

๖,๒๒๗,๘๐๐

๕.๖๘

๑.๓ ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

-

-

๒,๙๒๒,๐๐๐

๐.๙๙

๒,๙๒๒,๐๐๐

๑๐๐

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

๖๓,๙๑๕,๔๐๐
๙,๓๗๒,๒๐๐

๒๘.๕๗
๔.๑๙

๖๙,๓๗๒,๗๐๐
๔,๔๓๙,๐๐๐

๒๓.๓๘
๑.๔๙

๕,๔๕๗,๓๐๐
(๔,๙๓๓,๒๐๐)

๘.๕๔
(๕๒.๖๔)

๒.๑ ค่าตอบแทน

๙,๓๗๒,๒๐๐

๔.๑๙

๔,๔๓๙,๐๐๐

๑.๔๙

(๔,๙๓๓,๒๐๐)

(๕๒.๖๔)

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๖๔

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ต่อ)
ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

รายการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เทียบกับ
ปีงบกระมาณ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

จ�านวน

ร้อยละ

จ�านวน

ร้อยละ

จ�านวน
เพิ่ม/(ลด)

๒.๒ ค่าใช้สอย

๔๔,๔๕๗,๗๐๐

๑๙.๘๗

๕๗,๙๑๘,๓๐๐

๑๙.๕๓

๑๓,๔๖๐,๖๐๐

๓๐.๒๘

๒.๓ ค่าวัสดุ

๓,๐๘๐,๐๐๐

๑.๓๘

๘๓๕,๐๐๐

๐.๒๘

(๒,๒๔๕,๐๐๐)

(๗๒.๘๙)

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค

๗,๐๐๕,๕๐๐

๓.๑๓

๖,๑๘๐,๔๐๐

๒.๐๘

(๘๒๕,๑๐๐)

(๑๑.๗๘)

๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

๕๑,๑๙๔,๑๐๐

๑๗.๒๖

๕๑,๑๙๔,๑๐๐

๑๐๐

๓.๑ ครุภัณฑ์ส�านักงาน

-

-

๓.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

-

๒๕๕,๐๐๐
๑๒,๓๑๐,๑๐๐

๐.๐๙
๔.๑๕

๒๕๕,๐๐๐
๑๒,๓๑๐,๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๓.๓ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-

-

๓๘,๖๒๙,๐๐๐

๑๓.๐๒

๓๘,๖๒๙,๐๐๐

๑๐๐

๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐

๑๐๐

๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐

๑๐๐

๗๒,๙๑๖,๗๐๐

๓๒.๖๐

รวม

แผนภูมิที่ ๒ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
๓๐๐

๒๙๗

๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐

๒๒๔

๑๗๖
๑๖๐

๑๐๐
๕๐

๖๔

๐
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๖๕

๖๓

๕๑

ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้าน
การด�าเนินการ

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

๑๕๙,๗๘๐,๓๐๐
๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐

๖๓,๙๑๕,๔๐๐
๖๙,๓๗๒,๗๐๐

๐
๕๑,๑๙๔,๐๐๐

๒๒๓,๖๙๕,๗๐๐
๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ร้อยละ
เพิ่ม/(ลด)

๒. การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐ บาท
โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�านวน ๒๖๑,๑๒๔,๖๗๕.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๔ คงเหลืองบประมาณ จ�านวน
๓๕,๔๘๗,๗๒๔.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร ค่าใช้จา่ ยด้านการด�าเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๔ การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการเบิกจ่าย

รายการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ
(บาท)

คงเหลือ

(ร้อยละ) งบประมาณ

(บาท)

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐

๑๖๙,๒๗๔,๓๙๖.๖๘ ๙๖.๑๕

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

๖๙,๓๗๒,๗๐๐

๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง
ก่อสร้าง
รวม

(ร้อยละ)

๖,๗๗๑,๒๐๓.๓๒

๓.๘๕

๔๑,๗๗๗,๖๗๗.๖๖

๖๐.๒๒ ๒๗,๕๙๕,๐๒๒.๓๔

๓๙.๗๘

๕๑,๑๙๔,๐๐๐

๕๐,๐๗๒,๖๐๑.๒๕

๙๗.๘๑

๑,๑๒๑,๔๙๘.๗๕

๒.๑๙

๒๙๖,๖๑๒,๔๐๐

๒๖๑,๑๒๔,๖๗๕.๕๙

๘๘.๐๔

๓๕,๔๘๗,๗๒๔.๔๑

๑๑.๙๖

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือเป็นงบประมาณในโครงการต่อเนื่องซึ่งจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

จากตารางที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๑๗๖,๐๔๕,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ�านวน ๑๖๙,๒๔๗,๓๙๖.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ คงเหลืองบประมาณ จ�านวน ๖,๗๗๑,๒๐๓.๓๒ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๘๕
ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๖๙,๓๗๒,๗๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ จ�านวน ๔๑,๗๗๗,๖๗๗.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๒ คงเหลืองบประมาณ จ�านวน ๒๗,๕๙๕,๐๒๒.๓๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๘
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๕๑,๑๙๔,๐๐๐ บาท มีผลการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จ� า นวน ๕๐,๐๗๒,๖๐๑.๒๕ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๗.๘๑ คงเหลื อ งบประมาณ
จ�านวน ๑,๒๓๗,๔๙๘.๗๕ บาทคิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๖๖

แผนภูมิที่ ๓ การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗๖.๐๔๕๖

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๖๙.๒๗๔๔
๖๙.๓๗๒๗

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ด�าเนินงาน

๔๑.๗๗๗๖

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๕๑.๑๙๔๐
๕๐.๐๗๒๖

รวม

๒๙๖.๖๑๒
๒๖๑.๑๒๔๗

๐

จัดสรร

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

จ่ายจริง

๓. การเปรียบเทียบการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

รายการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๑๕๖,๔๓๓,๕๙๖.๒๘

๑๖๙,๒๗๔,๓๙๖.๖๘

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

๔๙,๒๗๗,๒๘๐.๘๘

๔๑,๗๗๗,๖๗๗.๖๖

๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

๕๐,๐๗๒,๖๐๑.๒๕

๒๐๕,๗๑๐,๘๗๗.๑๖

๒๖๑,๑๒๔,๖๗๕.๕๙

รวม

๖๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนภูมิที่ ๔ การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

๓๐๐

๕๐.๐๗๒๖

๐

๔๑.๗๗๗๗

๔๙.๒๗๗๓

๕๐

๑๖๙.๒๗๔๔

๑๐๐

๑๕๖.๔๓๓๖

๑๕๐

๒๐๕.๗๑๐๙

๒๐๐

๒๖๑.๑๒๔๗

๒๕๐

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินการ
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
รวม

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๖๘

ผลการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๖๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ผลการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑. ผลการด�าเนินงานด้านคดี
ศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท�าหน้าทีเ่ ป็นองค์กรตุลาการในการตีความรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ธ�ารงไว้ซงึ่ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด โดยยึดถือค่านิยม “ยึดหลักนิตธิ รรม ค�า้ จุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ ก�าหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหา
เกีย่ วกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ตลอดจนหน้าที่และ
อ�านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประชุม คดีทปี่ ระชุมชนหรือชุมชนฟองหน่วยงานของรัฐ การสิน้ สุดสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา การยุบพรรคการเมือง เป็นต้น
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�าเนินการอื่น ตามพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอ�านาจหน้าที่
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลค�าสั่ง และค�าวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกแก่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยการพัฒนาระบบงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนปฏิรปู ประเทศ ทีก่ า� หนดให้มกี ลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
กฎ โดยสะดวก และเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือ
การตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คื อ นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม และตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ๘ คน ได้ แ ก่ ๑) นายทวี เ กี ย รติ มี น ะกนิ ษ ฐ
๒) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ๓) นายปัญญา อุดชาชน ๔) นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ๕) นายวิรุฬห์ แสงเทียน
๖) นายจิรนิติ หะวานนท์ ๗) นายนภดล เทพพิทักษ์ และ ๘) นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ รวมทั้งสิ้น ๙ คน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๐ โดยศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีผลการด�าเนินงานด้านคดีประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละส่วน ดังนี้
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๗๐

๗๑

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๐

๖

๑๖

๓๑

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๑๐๑

๙๒

๘๕

๕๑

คดีที่เข้ามาใหม่ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน

๒๐

๑๕

๖

๒

คดีที่เสร็จการพิจารณา
โดยศาลมีค�าวินิจฉัย

๘๔

๖๒

๖๙

๔๔

คดีที่เสร็จการพิจารณา
โดยศาลมีค�าสั่ง

หมายเหตุ สถิติคดีในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ�านวน ๓๓๐ เรื่อง
๒. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จและมีค�าวินิจฉัย รวมจ�านวน ๔๓ เรื่อง
๓. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จและมีค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง มีจ�านวนรวม ๒๕๙ เรื่อง

คดีค้างพิจารณามาจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

ส่วนที่หนึ่ง การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
๑. ภาพรวมผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
๑.๑ ตารางที่ ๖ สรุปผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

๒๘

๓๑

๑๖

๖

คดีค้างพิจารณายกไป
ปีงบประมาณถัดไป

๑.๒ แผนภูมิที่ ๕ แสดงภาพรวมผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
จ�านวน
๑๕๐
๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐
จ�านวนค�าร้อง
ผลด�าเนินการรวม
เปอร์เซ็น%

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๕๒
๔๖
๘๘%

๙๑
๗๕
๘๒%

๑๐๘
๗๗
๗๑%

๑๓๒
๑๐๔
๗๙%

เปอร์เซ็น%
๑๐๐%
๙๐%
๘๐%
๗๐%
๖๐%
๕๐%
๔๐%
๓๐%
๒๐%
๑๐%
๐%

หมายเหตุ จ�านวนค�าร้อง รวมทัง้ คดีทคี่ า้ งพิจารณามาจากปีงบประมาณก่อน และคดีทมี่ กี ารยืน่ เข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณปัจจุบนั
ผลการด� า เนิ น การรวม รวมทั้ ง คดี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ และมี ค� า วิ นิ จ ฉั ย และคดี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
มีค�าสั่งไม่รับ ด�าเนินการ/จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง

๑.๓ แผนภูมิที่ ๖ แสดงผลการด�าเนินงานในคดีส�าคัญของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
เรื่องค้างพิจารณายกมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า
๑๔
๑๒
๑๐
๘
มาตรา ๔๙
มาตรา ๘๒
มาตรา ๑๔๘
มาตรา ๑๗๐
มาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๑๓

๖
๔
๒
๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๗๒

เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
มาตรา ๔๙
มาตรา ๘๒
มาตรา ๑๔๘
มาตรา ๑๗๐
มาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๑๓

๓๐
๒๐
๑๐
๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยในระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ
๑๒
๑๐
๘
๖

มาตรา ๔๙
มาตรา ๘๒
มาตรา ๑๔๘
มาตรา ๑๗๐
มาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๑๓

๔
๒
๐
พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง ในระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
มาตรา ๔๙
มาตรา ๘๒
มาตรา ๑๔๘
มาตรา ๑๗๐
มาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๑๓

๓๐
๒๐
๑๐
๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องค้างพิจารณายกไปด�าเนินการต่อในปีงบประมาณถัดไป
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘

มาตรา ๔๙
มาตรา ๘๒
มาตรา ๑๔๘
มาตรา ๑๗๐
มาตรา ๒๑๒
มาตรา ๒๑๓

๖
๔
๒
๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๗๔

๒. ผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ�านวน ๑๓๒ เรื่อง แยกเป็นคดีที่ค้างพิจารณามาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๓๑ เรื่อง และคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน
๑๐๑ เรื่อง
๒. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จ รวมจ�านวน ๑๐๔ เรื่อง แยกเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว
เสร็จและมีค�าวินิจฉัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๒๐ เรื่อง และเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่ง
ไม่รับด�าเนินการ/จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้องในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๘๔ เรื่อง
๓. คดีทยี่ งั คงค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒๘ เรือ่ ง

แผนภูมิที่ ๗ แสดงผลการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�าแนกตามประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณายกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๙%
๓๖%
๑๙%

มาตรา ๒๑๒

๗๕

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

มาตรา ๒๑๓

๓% ๓%

มาตรา ๘๒

มาตรา ๑๗๓

มาตรา ๔๙

เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๐%
๗%

๑๖%

๔%

๑%

๑%

๑%
มาตรา ๒๑๓(๑)

มาตรา ๒๑๒

มาตรา ๘๒

มาตรา ๑๔๘

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๑๐(๒)

มาตรา ๒๑๓(๑)

เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐% ๕% ๑๐%
๒๕%
๕%

๔๐%
๕%

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๑๒

มาตรา ๑๔๘

มาตรา ๑๗๓

มาตรา ๘๒

มาตรา ๒๑๓

มาตรา ๔๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๗๖

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๘%

๔%

๑%
มาตรา ๒๑๓

มาตรา ๘๒

มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)

๔%
๒%
๑%
มาตรา ๒๑๒

มาตรา๑๔๘

มาตรา ๔๙

เรื่องค้างพิจารณายกไปด�าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔%

๗%

๕๒%

๑๗%
๗%

๗๗

๓%

มาตรา ๒๑๒

มาตรา ๘๒

มาตรา ๒๑๓

มาตรา ๔๙

มาตรา ๑๗๐

มาตรา ๒๓๑ (๑)

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๗๘

-

๑๑

๑. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หรือร่างกฎหมาย
๑.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘)

๑.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘)

๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาล
จะใช้บงั คับแก่คดีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕

๔

-

เรื่องที่มาสู่
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒
๕/๒๕๖๓
๖/๒๕๖๓
๓
๓๒/๒๕๖๓
๓๓/๒๕๖๓
๖๒/๒๕๖๓

๘
๑๕/๒๕๖๒
๖/๒๕๖๓
๙/๒๕๖๓
๑๑-๑๒/๒๕๖๓
๑๓/๒๕๖๓
๑๔/๒๕๖๓
๑๖/๒๕๖๓

-

๒
๒-๓/๒๕๖๓

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/
มีค�าวินิจฉัย
จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
(เลขที่ค�าวินิจฉัย)
(เลขที่ค�าสั่ง)

ตารางที่ ๗ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปีงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕
๒๓/๒๕๖๒ ๒๔/๒๕๖๒
๒๕/๒๕๖๒ ๒๘/๒๕๖๒
๒๙/๒๕๖๒ ๓๐/๒๕๖๒
๓๔/๒๕๖๒ ๓๕/๒๕๖๒
๓๖/๒๕๖๒ ๖/๒๕๖๓
๗/๒๕๖๓ ๑๒/๒๕๖๓
๑๕/๒๕๖๓ ๑๗/๒๕๖๓
๒๑/๒๕๖๓

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔(เลขที่เรื่อง
พิจารณา)

๗๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑

๑

๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๓๑ (๑))

๑.๕ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของเงื่ อ นไขการตราพระราชก� า หนด (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๓)

๒. คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))

๓. คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�าล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เปนประมุข
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๙)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๓

๑

-

๑

เรื่องที่มาสู่
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑
๑/๒๕๖๓

-

๑
๑๓/๒๕๖๒

-

๑
๕๗/๒๕๖๒

๑
๔๑/๒๕๖๓

-

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/
มีค�าวินิจฉัย
จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
(เลขที่ค�าวินิจฉัย)
(เลขที่ค�าสั่ง)

ตารางที่ ๗ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปีงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

๒
๑๖/๒๕๖๓
๑๙/๒๕๖๓

-

-

๑
๓๒/๒๕๖๒

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(เลขที่เรื่องพิจารณา)

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๘๐

๖

-

๔. คดีที่ประชาชนหรือชุมชน ฟองหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕๑)

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

๖. คดี เ กี่ ย วกั บ การเสนอร่ 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 ง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๙)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

-

๗

-

เรื่องที่มาสู่
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

๕
๑๒/๒๕๖๒
๑๔/๒๕๖๒
๘/๒๕๖๓
๑๐/๒๕๖๓
๑๕/๒๕๖๓

-

-

๓
๕๕/๒๕๖๒
๖๗/๒๕๖๒
๔๘/๒๕๖๓

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/
มีค�าวินิจฉัย
จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
(เลขที่ค�าวินิจฉัย)
(เลขที่ค�าสั่ง)

ตารางที่ ๗ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปีงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

-

๕
๑๒-๑๓/๒๕๖๒
๑๗/๒๕๖๒
๑๓/๒๕๖๓*
๑๘/๒๕๖๓

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(เลขที่เรื่องพิจารณา)

๘๑

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

-

-

๗. คดีเกีย่ วกับการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท�าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๔)

๘. คดี เ กี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า ง
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๙)

๙. คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเปนรัฐมนตรี
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๐)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

-

-

เรื่องที่มาสู่
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

-

-

-

-

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/
มีค�าวินิจฉัย
จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
(เลขที่ค�าวินิจฉัย)
(เลขที่ค�าสั่ง)

ตารางที่ ๗ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปีงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

๒
๘/๒๕๖๓
๑๓/๒๕๖๓*

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(เลขที่เรื่องพิจารณา)

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๘๒

๑๒

-

๑๐. คดีเกีย่ วกับหนังสือสัญญาทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากรัฐสภา
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๘)

๑๑. คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญ
คุ ้ ม ครองไว้ ร ้ อ งขอว่ า การกระท� า นั้ น ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓)

๑๒. คดี เ กี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๕๖ (๙))

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

-

๖๘

-

เรื่องที่มาสู่
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

-

๒
๔/๒๕๖๓
๗/๒๕๖๓

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�าวินิจฉัย
(เลขที่ค�าวินิจฉัย)

ตารางที่ ๗ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปีงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

-

๗๔

-

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/
จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
(เลขที่ค�าสั่ง)

-

๔
ต.๔๔/๒๕๖๓
ต.๕๑/๒๕๖๓
ต.๕๒/๒๕๖๓
ต.๕๓/๒๕๖๓

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(เลขที่เรื่องพิจารณา)

๘๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒๐๒

-

๑
๕/๒๕๖๓

๘๔

-

-

๒๘๓

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกไปด�าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(เลขที่เรื่องพิจารณา)

เรื่องพิจารณาที่ ๑๓/๒๕๖๓ เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ จึงจัด
ให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
๒
ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒-๓/๒๕๖๓ และค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ เป็นการรวมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องพิจารณาหลายเรื่องในคราวเดียวกันจึงนับเป็นสองค�าวินิจฉัย
๓
เรื่องพิจารณาที่ ๑๓/๒๕๖๓ เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ จึงจัด
ให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว

๑

๑๐๓๑

๓๑

รวม

-

-

๑๓.๒ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีหรือ
การด�าเนินการ ของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

-

เรื่องที่มาสู่
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
หรื อ กฎหมายอื่ น ก� า หนดให้ อ ยู ่ ใ นเขตอ� า นาจของศาล
รัฐธรรมนูญ
๑๓.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ ค� า ร้ อ งคั ด ค้ า นมติ
ค�าสั่ง และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการ
ยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ค�าสั่งไม่รับด�าเนินการ/
มีค�าวินิจฉัย
จ�าหน่ายคดี/ยกค�าร้อง
(เลขที่ค�าวินิจฉัย)
(เลขที่ค�าสั่ง)

ตารางที่ ๗ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปีงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทคดี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

ส่วนที่สอง การยื่นค�าร้องทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์และการให้ค�าปรึกษา
คดีรัฐธรรมนูญผ่านเว็บไซต์ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑. การยื่นค�าร้องทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ วรรคหนึง่ ก�าหนดให้การ
ยืน่ ค�าร้อง เอกสารประกอบค�าร้อง และเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับการด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาล คูก่ รณีจะยืน่ ต่อศาลด้วย
ตนเอง หรือมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ ด�าเนินการแทนตน หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
หรือสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอืน่ ทีศ่ าลก�าหนดก็ได้ ดังนัน้ การยืน่ ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงท�าได้ ๓ ช่องทาง คือ
๑) ยื่นต่อศาลด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนตน
๒) ส่งทางไปรษณีย์
๓) ส่งทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ศาลก�าหนด
ส�าหรับการยืน่ ค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓) ที่ยื่นเป็นคดีใหม่มีจ�านวนทั้งสิ้น ๒ ค�าร้อง ดังนี้
๑) เรื่องพิจารณาที่ ต. ๓๓/๒๕๖๓ รับเข้าสารบบวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยการร้องเรียนของนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล และนายกฤษณ์ ไตลังคะ ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
สถานะของค�าร้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๓ ไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๒) เรื่องพิจารณาที่ ต. ๔๔/๒๕๖๓ รับเข้าสารบบวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) โดยการร้องเรียนของนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
สถานะของค�าร้อง ยกไปพิจารณาต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การให้ค�าปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญผ่านเว็บไซต์ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีบริการให้คา� ปรึกษาคดีรฐั ธรรมนูญแก่ประชาชน โดยสามารถขอรับค�าปรึกษาได้
๓ ช่องทาง ดังนี้
๑. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(ห้องปรึกษาคดี ชั้น ๒)
๒. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๕๐๗๔ หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๕๐๗๕ หรือคอลเซ็นเตอร์
หมายเลข ๑๒๐๑
๓. ผ่านเว็บไซต์ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th ภายใต้เมนู “ปรึกษาคดี
รัฐธรรมนูญ” หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ofﬁce@constitutionalcourt.or.th
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๘๔

ส�าหรับการให้คา� ปรึกษาคดีรฐั ธรรมนูญผ่านเว็บไซต์สา� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีผขู้ อรับค�าปรึกษาจ�านวน ๒ ครัง้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ค�าถามของคุณกฤตชญา เอี่ยมวรเมธ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
ค�าถาม : ค�าว่า ประชุมคดี มีความหมายอย่างไร มีการนิยามไว้ในกฎหมายหรือไม่ มาตราใด และหากไม่มี
การประชุมคดีจะมีผลต่อค�าพิพากษาหรือไม่
ค�าตอบ : เห็นว่า แม้คา� ว่า “ประชุมคดี” ไม่ได้มกี ารบัญญัตคิ า� นิยามไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม ค�าว่า การประชุมคดี อาจหมายถึง การด�าเนินการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มาประชุมร่วมกันตามก�าหนดนัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรึกษาหารือ เป็นต้น
ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว การประชุมคดีจึง
อาจมีความหมายเช่นเดียวกันค�าว่า “การพิจารณาคดี” ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และค�าว่า “การประชุมปรึกษา” ในข้อ ๔ ของข้อก�าหนด ศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทัง้ นี้ ในการประชุมร่วมกันของคณะตุลาการหรือศาลเพือ่ ก�าหนดแนวทาง
ในการพิจารณาคดี การออกค�าสั่ง การลงมติ และการท�าค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่งต่อไป
ในการท�าค�าวินจิ ฉัยหรือค�าสัง่ กฎหมายก�าหนดให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์คณะทุกคนจะต้อง
พิจารณาคดีร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการประชุมปรึกษา ดังนั้น หากไม่มีการประชุมปรึกษาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ไม่สามารถนัง่ พิจารณาและท�าค�าวินจิ ฉัยหรือค�าสัง่ ได้ ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๒ ประกอบมาตรา ๗๕
๒. ค�าถามของคุณวุฒิพร ชัยก้องทวี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ค�าถาม : หากเกิดข้อพิพาทเขตอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอื่นต้องผ่านกระบวนการชี้ขาด
อ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่
ค�าตอบ : เห็นว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๘ บัญญัติให้มี
คณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
หรือศาลอื่น ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจ�าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ โดยมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า “ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น
ซึ่งไม่ได้นิยามความหมายให้รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการพิจารณาในชั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (นายเสรี สุวรรณภานนท์) เสนอว่า ปัญหาอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลนั้น ควรเพิ่มศาลรัฐธรรมนูญด้วย
กรรมาธิการ (นางพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ชีแ้ จงว่า อ�านาจศาลรัฐธรรมนูญเป็นอ�านาจทีม่ อี ยูจ่ า� กัด ศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ได้รบั
พิจารณาคดีทวั่ ๆ ไป เช่นศาลอืน่ ไม่วา่ จะเป็นศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลอืน่ แต่จะมีอา� นาจจ�ากัดจริง ๆ เพราะฉะนัน้
กรณีทจี่ ะมีปญ
ั หาระหว่างอ�านาจหน้าทีร่ ะหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอืน่ ๆ นัน้ คงจะไม่เกิดขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๐ ศาล ซึ่งก�าหนดไว้ให้ศาลยุติธรรมอยู่ในส่วนที่ ๒ ศาลปกครองอยู่
๘๕
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ในส่วนที่ ๓ ศาลทหารอยู่ในส่วนที่ ๔ ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในหมวด ๑๑ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร
ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด
หัวหน้าส�านักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ” โดยไม่ปรากฏ
ถ้อยค�าว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” หรือ “ศาลอืน่ ” จึงเห็นได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่อย่างใด

ส่วนที่สาม ค�าวินิจฉัยและค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

ก. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จและมีคา� วินจิ ฉัย
แล้ว จ�านวน ๒๐ ค�าวินิจฉัย ๔ โดยเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
จ�านวน ๒ ค�าวินิจฉัย ได้แก่ ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ และที่ ๗/๒๕๖๓
๑. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบ
มาตรา ๙๘ (๖) หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง คือ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่าน
ค�าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังเป็นวันที่ต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑)
และมาตรา ๑๐๒ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ค�าวินิจฉัยของศาล มีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) แม้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๖) จะบัญญัติลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้เพียงแต่ว่า “ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก” แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) ที่มุ่งประสงค์จะน�าลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรมาใช้เป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ
ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นหลักประกันไว้ว่าจะเป็นผู้มีความประพฤติและคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและ
เชือ่ ถือของสาธารณชนแล้ว กรณีจงึ ต้องหมายความว่าหากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องค�าพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวติ
ซึง่ เป็นโทษทีห่ นักกว่าโทษจ�าคุก สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ ย่อมมีลกั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๖) แล้ว
(๒.) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๖) ซึ่งใช้ค�าว่า “ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล”
โดยไม่มคี า� ว่า “ถึงทีส่ ดุ ” จึงต้องหมายความว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสิน้ สุดลงเมือ่ ต้องค�าพิพากษา
ให้จ�าคุก โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๑๓)
๔

ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒-๓/๒๕๖๓ และค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ เป็นการรวมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องพิจารณาหลายเรื่องในคราว
เดียวกันจึงนับเป็นสองค�าวินิจฉัย

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๘๖

๒. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การตราพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
บรรทัดฐานค�าวินจิ ฉัย เพือ่ ให้หน่วยงานทีจ่ ะเป็นผูป้ ฏิบตั หิ รือผูใ้ ช้บงั คับกฎหมายได้เตรียมความพร้อมในการ
รองรับและด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว และเพื่อปองกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพของสถาบันครอบครัว การคุ้มครอง
ผูถ้ กู กระท�าและการบ�าบัดฟน ฟูผกู้ ระท�าความรุนแรงในครอบครัว จึงต้องมีการขยายก�าหนดเวลาในการใช้บงั คับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกไปก่อน เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง
๓. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบ
มาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
อ่านค�าวินจิ ฉัยให้คกู่ รณีฟงั เป็นวันทีต่ า� แหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึง่ (๒)
ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึง่
ที่บัญญัติให้ค�าวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย แม้ผู้ถูกร้องจะมีพยานหลักฐานมาแสดงว่า ผู้ถูกร้องโอนหุ้นให้นาง ส. ในวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๒ และแม้ผู้ถูกร้องจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “การโอนเช่นนี้จะน�ามาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้ง
การโอนทัง้ ชือ่ และส�านักของผูร้ บั โอนนัน้ ลงในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ” และมาตรา ๑๑๔๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ นัน้
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้องในข้อกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือให้อ�านาจให้
เอาลงในทะเบียนนั้น” ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายจุดหลายประการประกอบกับพยานหลักฐานพฤติเหตุ
แวดล้อมกรณีที่สอดรับกันอย่างแน่นหนาแล้ว ย่อมมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าพยานหลักฐานของผู้ถูกร้อง ข้อเท็จจริง
ที่ได้จากพฤติการณ์แวดล้อมที่เป็นพิรุธน่าสงสัยหลายประการประกอบกันมีน�้าหนักหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
และพยานหลักฐานของผู้ถูกร้องได้

๘๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓)
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย เอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐที่สามารถประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ถู ก ยกเลิ ก นั้ น ไม่ ส ามารถเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ในทุกกรณี แต่หมายความถึงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนลงนามในสัญญา และ
จะต้องกระท�าภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ แม้จะกระทบสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของ
ผู้ประกอบการอยู่บ้าง แต่มิได้สร้างภาระหรือจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแก่เหตุ ทั้งยังเป็นบทบัญญัติที่
มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเจาะจง เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน
พอเหมาะพอควรแก่กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
๕. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า การกระท�าของผูถ้ กู ร้องทัง้ สีต่ ามทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างไม่เป็นการใช้สทิ ธิ
หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๔๙ วรรคหนึ่ง
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) ผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้ยื่นค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ เป็นพรรคการเมืองและยื่นข้อบังคับ
พรรคไปพร้อมกับค�าขอด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องท�าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานที่ยื่น เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคผูถ้ กู ร้องที่ ๑ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๑๗ และมีประกาศการจัดตั้งพรรคผู้ถูกร้องที่ ๑ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรณีย่อมแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าข้อบังคับ
พรรคผูถ้ กู ร้องที่ ๑ ไม่มลี กั ษณะเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑)
(๒.) การพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความมุง่ หมายและความประสงค์นนั้ ถึงระดับทีว่ ญ
ิ ูชนควรจักอาจคาดเห็นได้ โดยการกระท�านัน้ ต้องก�าลังด�าเนินอยูแ่ ละ
ไม่หา่ งไกลเกินกว่าเหตุ แต่ขอ้ เท็จจริงเท่าทีป่ รากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ สือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อินเทอร์เน็ต
และยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่มีพฤติการณ์หรือการกระท�าตามความคิดเห็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใด

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๘๘

๖. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ – ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เฉพาะการพิจารณาลงมติในวาระที่สอง วาระที่สาม และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเท่านั้น โดยก�าหนดค�าบังคับให้สภาผู้แทนราษฎรด�าเนินการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเฉพาะในวาระที่สอง วาระที่สาม และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ที่แก้ไขให้ถูกต้องดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อด�าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎรรายงานผล
การปฏิบัติตามค�าบังคับดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) การใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยนั้นเป็นการกระท�าโดยไม่สุจริตอันเป็นการ
ละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของผู้ใด
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ และขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิญาณตนไว้ก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ ทั้งสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนนเสียงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนนจะกระท�าแทนกันมิได้
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๐ วรรคสาม
(๒.) ประเด็นข้อวินิจฉัย พฤติการณ์แห่งคดี และบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ แตกต่างจากค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕ – ๑๘ /๒๕๕๖ และค�าวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ – ๔/๒๕๕๗ เนือ่ งจากคดีนมี้ ปี ญ
ั หาทีก่ ระบวนการ
ตราเท่านัน้ ไม่มปี ระเด็นเกีย่ วกับข้อความอันเป็นสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัตขิ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

๘๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ทั้งการพิจารณาออกเสียงลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก่อนเสนอให้
สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาในวาระทีส่ องได้ดา� เนินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ นอกจากนีย้ งั มีเหตุจา� เป็น
เร่งด่วนต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย
ประกอบกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดค�าบังคับไว้ในค�าวินิจฉัยได้ด้วย ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวนี้มิได้มีอยู่ในอดีต
๗. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๘ แต่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ โดยก�าหนดค�าบังคับให้ค�าวินิจฉัยของศาลในส่วนที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลเมื่อพ้นสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค�าวินิจฉัย ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ และสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเรือ่ งการท�าแท้งเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) สิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิงเป็นสิทธิพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพทีจ่ ะกระท�าการใดหรือไม่กระท�าการใดต่อชีวติ และร่างกายตนเองได้ตราบเท่าที่การกระท�านั้นไม่ไปรบกวนหรือ
ล่วงล�้าเข้าไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น การคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และการคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์
ต้องให้เกิดความสมดุลกันโดยอาจต้องน�าช่วงระยะการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา หากมุ่งคุ้มครองสิทธิ
ของทารกในครรภ์เพียงอย่างเดียวโดยมิได้พิจารณาการคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์อาจส่งผลกระทบให้หญิงไม่ได้
รับความเป็นธรรมและถูกลิดรอนสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกาย ดังนัน้ การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการก�าหนดเงือ่ นไข
หรือเงื่อนเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของหญิงเกินความจ�าเป็น ไม่เป็นไปตามหลักแห่งความได้
สัดส่วน และเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘
(๒.) หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มีสาระส�าคัญที่เป็นหลักการพื้นฐาน คือ การปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันและจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ เมื่อชายและหญิงมีสภาพร่างกายอันเป็นสาระส�าคัญที่แตกต่างกัน การที่จะให้ชายที่มีความ
สัมพันธ์กับหญิงซึ่งเป็นต้นเหตุที่ท�าให้หญิงตั้งครรภ์ต้องรับโทษและมีความผิด เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม
ด้วยนัน้ จะเป็นการปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระส�าคัญแตกต่างกันให้เหมือนกัน ย่อมเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อชาย
(๓.) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เป็นบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐพึงใช้เป็นแนวทางใน
การตรากฎหมายขึน้ มาบังคับใช้เพียงเท่าทีจ่ า� เป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ มิใช่หน้าที่ของรัฐอันเป็นบทบัญญัติให้รัฐต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่เป็นเพียงแนวนโยบายให้รัฐ
พึงใช้เป็นแนวทางด�าเนินการตรากฎหมาย
๘. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีค�าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๗๒ เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ หรือ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๙๐

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่มีการกระท�าอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง มีก�าหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องดังกล่าวไปจดทะเบียน
พรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก
ภายในก�าหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๔ วรรคสอง
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมิได้มีแหล่งที่มาและ
วิธกี ารได้มาตามทีก่ ฎหมายระบุ ย่อมถือว่าเป็นเงินทีไ่ ด้มาโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัตติ ามพระราชพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ แม้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมส�าหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้กระท�าได้ และเงินกู้ยืม
แม้มิได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเป็นเงินในทางการเมือง การด�าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพื่อ
ด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระท�าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น
(๒.) การให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่ไปตามปกติทางการค้า หรือการท�าให้หนี้
ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่าย
ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อนื่ ใดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ แล้ว
(๓.) การก�าหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง จึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการณ์และความ
ร้ายแรงแห่งการกระท�า ให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจ�ากัดสิทธิของบุคคล (วินิจฉัยตามแนวค�าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๒)
๙. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๕๐ หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�า้ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
มาตรา ๑๑๗ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๕๐
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๕๐ การจัดสรร
หรือแบ่งปันอ�านาจการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องด้วย การใช้บังคับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
จะต้องพิจารณาร่วมกับพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น ต้องถือว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
ดูแลและจัดท�าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้ารวม ๘
รายการ ได้ตามค�าสั่งกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีที่ ๔๔๒/๒๕๔๗ และที่ ๑๘๕/๒๕๔๘ แต่ในบางเรื่อง เช่น
การจัดท�าถนนคร่อมคลอง ก่อสร้างทางน�้าลอด ซึ่งไม่รวมอยู่ใน ๘ รายการ ดังกล่าว เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องพิจารณาใน
ภาพรวมทั้งประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนด�าเนินการ
๙๑

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง นายวิทเตอวีน จิบเบอ ยูลิซ์ซิส ไมเคิล หรือ จิบเบอ ยูลิซ์ซิส ไมเคิล วิทเตอวีน (ผู้ร้อง) ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
ผลค�าวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือห้ามมิให้
ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท�ามิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) แม้ขอ้ เท็จจริงปรากฏภายหลังว่าผูร้ อ้ งได้รบั การเพิกถอนค�าสัง่ ห้ามเข้าประเทศไทย พร้อมทัง้ จัดท�าบัตร
ประจ�าตัวประชาชนและหนังสือเดินทางไทยแล้ว ท�าให้ผรู้ อ้ งได้รบั การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึง่ มีผลให้เหตุ
ทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างว่าตนถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพหมดลงแล้วก็ตาม แต่โดยทีข่ อ้ เท็จจริงตามค�าร้องเป็นกรณีทบี่ คุ คลผูม้ ี
สัญชาติไทยซึง่ มีสทิ ธิความเป็นพลเมืองไทยได้รบั ความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการกระท�าของรัฐ และเป็นเหตุทเี่ กีย่ ว
เนื่องกับสถานภาพของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร หรือไม่อาจถูกห้ามมิให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรได้ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ มีผลให้การพิจารณาคดีตอ่ ไปจะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ที่บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่สั่งจ�าหน่ายคดีก็ได้ และเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของทางราชการในภายหน้า ศาลรัฐธรรมนูญจึงพิจารณาคดีนี้ต่อไป
(๒.) การได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่รัฐได้วางไว้ตามกรอบของกฎหมาย ส่วนสถานะทาง
กฎหมายในฐานะพลเมืองไทยเป็นกรณีทตี่ อ้ งแยกต่างหากออกจากกัน โดยจะเริม่ ต้นขึน้ ได้เมือ่ บุคคลนัน้ เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
เสียก่อน และหากมีกรณีที่ต้องด�าเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยย่อมต้องด�าเนินการให้ครบถ้วน
การก�าหนดสถานะดังกล่าวไม่ได้กระทบกระเทือนถึงสัญชาติของบุคคลทีม่ อี ยูต่ งั้ แต่แรก ไม่วา่ บุคคลจะมีการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรหรือไม่ ก็ไม่อาจลบล้างข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลผู้นั้นย่อมต้องมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งติดตัวมาเพื่อ
ปองกันมิให้มกี รณีบคุ คลเกิดมาโดยไร้สญ
ั ชาติ ดังนัน้ การทีไ่ ม่ได้กา� หนดข้อยกเว้นไว้ในระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�าหรับกรณีที่บุคคลไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อพิสูจน์
สัญชาติไทยของตนเองได้ ท�าให้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ของบุคคลอาจถูกกระทบได้
๑๑. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาของนายระวี รุง่ เรือง สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ข.
ลักษณะต้องห้าม (๑) และมาตรา ๙๘ (๘) หรือไม่
ผลค� า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู ้ ถู ก ร้ อ งเป็ น บุ ค คลผู ้ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น สมาชิ ก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) ประกอบมาตรา ๙๘ (๘) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ
ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ อ่ า นค� า วิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก่ คู ่ ก รณี ฟ ั ง เป็ น วั น ที่ ต� า แหน่ ง วุ ฒิ ส ภาว่ า งลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๙ (๔) ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ค�าวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๙๒

บรรทัดฐานค�าวินจิ ฉัย การล้างมลทินให้ผทู้ เี่ คยถูกลงโทษทางวินยั ให้เป็นผูไ้ ม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ในกรณี
ความผิดนั้น ๆ ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระท�าผิดที่ได้กระท�าไปแล้วหรือลบล้างความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจากการกระท�าได้ ทั้งไม่มีผลให้ผู้ถูกร้องไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) ประกอบมาตรา ๙๘ (๘)
๑๒. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรือ่ ง พระราชบัญญัตบิ า� เหน็จบ�านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๙ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ หรือไม่
ผลค�าวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตบิ า� เหน็จบ�านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๙ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย เงินบ�านาญของข้าราชการเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนข้าราชการที่พ้นจากราชการไป
แล้วด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี แต่การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินต้องอยูภ่ ายใต้หลักวินยั การเงินการคลังทีด่ ี โดยถือว่าเป็นระเบียบแบบแผนทีใ่ ช้กา� กับการจัดการทางการเงินของ
รัฐเพือ่ ให้สามารถรักษาดุลยภาพระหว่างรายได้กบั รายจ่ายของรัฐอันส่งผลต่อเสถียรภาพทางการคลังของรัฐ ดังนัน้ ในการ
จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นบ�าเหน็จหรือบ�านาญต้องค�านึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของรัฐด้วย การค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญ
“เงินเดือนเดือนสุดท้าย” ได้รวมถึงเงินเพิม่ พิเศษรายเดือนส�าหรับค่าวิชาและหรือเงินเพิม่ การเลือ่ นฐานะและหรือส�าหรับ
ประจ�าต�าแหน่งที่ต้องฝาอันตรายเป็นปกติและหรือส�าหรับการสู้รบ และหรือส�าหรับการปราบปรามผู้กระท�าความผิด
ไว้แล้ว ถือเป็นการให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ขา้ ราชการโดยรัฐตระหนักถึงความเสียสละในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ในขณะปฏิบัติงานดังกล่าวมาเป็นเวลานานและเป็นการจัดสรรประโยชน์ให้เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้โดย
เหมาะตามสมควร แม้จะจ�ากัดสิทธิของบุคคลแต่เป็นการจ�ากัดสิทธิอย่างพอเหมาะพอควรแก่กรณีและสมดุลระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะและสิทธิของข้าราชการที่เคยปฏิบัติราชการให้แก่บ้านเมือง ไม่ได้กระทบกระเทือนถึงบ�านาญปกติ
ซึง่ ค�านวณตามเวลาราชการตามจริงอันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีข่ า้ ราชการทุกคนพึงได้รบั ซึง่ เป็นไปตามหลักความได้สดั ส่วน
พอเหมาะพอควรแก่กรณีและไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักนิตธิ รรม ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของบุคคล
ทั้งยังเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงแต่อย่างใด
๑๓. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบ
มาตรา ๑๘๕ (๑) หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ
(ผู้ถูกร้อง) ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑)
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) ฝายนิติบัญญัตินอกจากมีหน้าที่และอ�านาจตรากฎหมายแล้ว ยังมีหน้าที่และอ�านาจตรวจสอบการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝายบริหารด้วย โดยจะต้องอยูใ่ นขอบเขตแห่งความเหมาะสมและความจ�าเป็นเพือ่ ให้เกิดความพอดีและ
๙๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

เป็นธรรมในการดุลและคานอ�านาจซึง่ กันและกัน หากขอบเขตการตรวจสอบของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ อี า� นาจน้อยเกินไปย่อม
ไม่อาจตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีอ�านาจมากเกินไปย่อมเป็นการก้าวก่าย
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝายบริหาร ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยซึง่ หมายความรวมถึงพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศ ไม่วา่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ มาจากการเลือกตัง้
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
(๒.) การกระท�ากรณีทผี่ ถู้ กู ร้องพูดจาโดยใช้ถอ้ ยค�าและมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกต่อพันต�ารวจโท ป. เกีย่ วกับ
การไม่ด�าเนินการจับกุมด�าเนินคดีกรณีที่พบเห็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย และกรณีไม่จัดก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจดูแล
ความปลอดภัยของผู้ถูกร้องในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะ เป็นเพียงการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�าหนด ส่วนการแสดงพฤติกรรมและใช้ถ้อยค�าของผู้ถูกร้องคงเป็นเพียงการไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของพันต�ารวจโท ป. ในฐานะเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกะรนเท่านั้น ส�าหรับการกระท�ากรณีที่ผู้ถูก
ร้องพูดจาต่อนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาลต�าบลกะรน ก็เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลและรับฟังค�าชี้แจงจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดข้อเท็จจริงในคดียัง
ฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือต�าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวก่ายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง
๑๔. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑ – ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๐ (๑) (๒) และ (๑๐) มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓ หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๐ (๑) (๒) และ (๑๐) มาตรา
๕๑ และมาตรา ๕๓
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิฟอ งคดีตอ่ ศาลปกครอง เป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ ผี ลใช้
บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลและหน่วยงานของรัฐโดยเท่าเทียมกัน และไม่ม่งุ หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง มิได้จ�ากัดเสรีภาพในการเดินทางหรือเลือกถิ่นที่อยู่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘
(๒.) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ (๑) (๒) และ (๑๐) เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการ
พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปองกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และไม่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เป็นคนละกรณีกับสิทธิของบุคคลในการฟองคดีต่อศาลปกครอง
(๓.) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ เป็นเรือ่ งหลักการเดียวกันกับพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ในเรื่องการใช้สิทธิทางศาลของประชาชน เป็นการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลผู้ได้รับความเสียหายให้ได้รับการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อ�านาจตาม
กฎหมายหรือการด�าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนรัฐธรรมนูญ มาตรา
๕๓ มีความมุ่งหมายที่จะให้เกิดการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด
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๙๔

๑๕. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก (๖ : ๒) วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑) ทีบ่ ญ
ั ญัตคิ ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามของผูท้ จี่ ะได้รบั เลือกเป็นผูใ้ หญ่บา้ น
ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�าผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
บรรทัดฐานค�าวินจิ ฉัย การทีพ่ ระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ (๑๑)
ก�าหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในส่วนที่ว่า “ต้องไม่เป็นผู้เคยต้อง
ค�าพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่ากระท�าผิดเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ ” โดยมิได้ระบุไว้ชดั เจนว่าเป็นการกระท�าเกีย่ วกับ
กฎหมายเลือกตั้งในฐานใด รวมทั้งไม่ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาในกรณีที่ผู้นั้นถูกต้องห้ามรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ด้วย
โดยไม่จา� แนกประเภทการกระท�าและความหนักเบาแห่งสภาพบังคับตามลักษณะและพฤติการณ์แห่งการกระท�านัน้ ย่อม
ท�าให้ผกู้ ระท�าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ ในทุกกรณีถกู ต้องห้ามรับเลือกเป็นผูใ้ หญ่บา้ นตลอดชีวติ เป็นการเพิม่
ภาระหรือจ�ากัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
๑๖. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕๑ วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ หรือไม่
ผลค�าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕๑ วรรคสี่
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ บรรทัดฐานค�าวินิจฉัยพระราชก�าหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘๑ (๑) และมาตรา ๑๕๑ วรรคสี่ เป็นมาตรการหนึ่งในการปองกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่พิจารณาชั่งน�้าหนักความร้ายแรงของการกระท�าความผิดตามขนาด
ของเรือกับผลประโยชน์ที่ผู้กระท�าความผิดจะได้รับและมีโทษปรับเพียงสถานเดียวเพื่อลงโทษผู้กระท�าความผิดตาม
นโยบายทางอาญาแม้จะเป็นการจ�ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลอยูบ่ า้ ง แต่เป็นการจ�ากัดเสรีภาพเพือ่ รักษา
ความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น�้าอันเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๐ วรรคสอง บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพจนเกินสมควรแก่เหตุ เป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งยังไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของ
บุคคล และไม่เป็นการก�าหนดโทษที่จะลงแก่บุคคลหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลากระท�าความผิด
๑๗. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรือ่ ง ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาวสาวปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบ
มาตรา ๑๘๕ (๑) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒) หรือไม่
๙๕
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ผลค�าวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของผูถ้ กู ร้องที่ ๑ ไม่สนิ้ สุด
ลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ผู้ถูกร้องที่ ๒ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒)
บรรทัดฐานค�าวินิจฉัย
(๑.) ฝายนิติบัญญัตินอกจากมีหน้าที่และอ�านาจตรากฎหมายแล้ว ยังมีหน้าที่และอ�านาจตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝายบริหารด้วย โดยจะต้องอยู่ในขอบเขตแห่งความเหมาะสมและความจ�าเป็นเพื่อให้เกิดความพอดี
และเป็นธรรมในการดุลและคานอ�านาจซึ่งกันและกัน หากขอบเขตการตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติมีอ�านาจน้อยเกิน
ไปย่อมไม่อาจตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีอ�านาจมากเกินไปย่อมเป็นการ
ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝายบริหาร ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นฐานะเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยซึง่ หมายความรวมถึงพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศ ไม่วา่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ มาจาก
การเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ หรือมาจากบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมือง (วินจิ ฉัยตามแนวค�าวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๐/๒๕๖๓)
(๒.) การทีผ่ ถู้ กู ร้องที่ ๑ เข้าร่วมประชุมกับข้าราชการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและประชาชนเกีย่ วกับการจัดตัง้
ปาชุมชนในพืน้ ทีบ่ า้ นหนองน�า้ ใส ต�าบลรางบัว อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า จะก�าชับ ประสานงาน
เร่งรัดการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นปาชุมชนได้เร็วขึ้น เป็นเพียงการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอจอมบึงซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ ๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ ๑ ใช้สถานะหรือต�าแหน่งการเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรก้าวก่ายหรือแทรกแซงในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ
และหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓
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(๓.) กรณีที่ผู้ถูกร้องที่ ๒ เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ณ ท�าเนียบรัฐบาล และมอบส�าเนาหนังสือแจ้งปัญหาเรื่องที่พักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทอง
ไม่เพียงพอแก่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นการแจ้งปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีอ่ า� เภอจอมทองซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ นเขต
เลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ ๒ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทราบเท่านั้น และไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดของ
ผู้ถูกร้องที่ ๒ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท�าโครงการใด ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๑๘. ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่
ผลค�าวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา
๒๒๗ และมาตรา ๒๒๗/๑ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง
บรรทัดฐานค�าวินจิ ฉัย ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ มาตรา ๒๒๗ และมาตรา
๒๒๗/๑ วางหลักการรับฟังและชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานในคดีอาญาไว้อย่างชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการค้นหาความจริงในคดีอาญา จึงเป็นไปตามหลักนิติธรรม ใช้บังคับแก่คู่ความทุกฝายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ความคุ้มครองคู่ความในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล มิได้ละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล อีกทั้งมิได้เป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีความผิดก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าได้กระท�าความผิด
ข. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยและจ�าหน่ายคดี จ�านวน ๘๔ เรื่อง
ส�าหรับกรณีการยื่นค�าร้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี า� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยและจ�าหน่ายคดี จ�านวน ๗๔ ค�าสัง่ ได้แก่ ค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๗/๒๕๖๒ ถึ ง ค� า สั่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๖๑/๒๕๖๓ (ยกเว้ น ค� า สั่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๕๕/๒๕๖๒,
ที่ ๕๗/๒๕๖๒, ที่ ๖๗/๒๕๖๒, ที่ ๕/๒๕๖๓, ที่ ๖/๒๕๖๓, ที่ ๓๒/๒๕๖๓, ที่ ๓๓/๒๕๖๓,ที่ ๔๑/๒๕๖๓ และที่ ๔๘/๒๕๖๓)
โดยอาจสรุปบรรทัดฐานค�าสั่งเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้

๙๗

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ตารางที่ ๘ แสดงบรรทัดฐานค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีคา� ร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓

บรรทัดฐานค�าสั่ง

หมายเลขค�าสั่ง

๑. ผู้ร้องไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึง่ )

๔๗/๒๕๖๒, ๔๘/๒๕๖๒, ๔๙/๒๕๖๒,
๕๐/๒๕๖๒, ๕๑/๒๕๖๒, ๕๒/๒๕๖๒,
๕๙/๒๕๖๒, ๖๒/๒๕๖๒, ๖๓/๒๕๖๒,
๖๕/๒๕๖๒, ๗/๒๕๖๓, ๘/๒๕๖๓,
๙/๒๕๖๓, ๑๐/๒๕๖๓, ๑๑/๒๕๖๓,
๑๔/๒๕๖๓, ๑๘/๒๕๖๓, ๒๐/๒๕๖๓,
๒๑/๒๕๖๓, ๒๒/๒๕๖๓, ๒๓/๒๕๖๓,
๒๗/๒๕๖๓, ๒๘/๒๕๖๓, ๓๑/๒๕๖๓,
๓๔/๒๕๖๓, ๓๘/๒๕๖๓, ๔๐/๒๕๖๓,
๔๔/๒๕๖๓, ๔๗/๒๕๖๓, ๕๑/๒๕๖๓,
๕๕/๒๕๖๓, ๕๗/๒๕๖๓, ๕๘/๒๕๖๓,
๖๑/๒๕๖๓

๒. ผู้ร้องมิใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
อันเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)

๕๓/๒๕๖๒, ๕๔/๒๕๖๒, ๖๖/๒๕๖๒,
๓/๒๕๖๓, ๓๘/๒๕๖๓, ๔๔/๒๕๖๓,
๔๕/๒๕๖๓, ๔๙-๕๐/๒๕๖๓,
๕๑/๒๕๖๓, ๕๗/๒๕๖๓

๓. ค�าร้องไม่ได้ระบุการกระท�าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรือ
๓๕/๒๕๖๓
เสรีภาพของตนโดยตรงให้ชดั เจนว่าเป็นการกระท�าใด และละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของตนอย่างไร (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘
วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๔๖ วรรคสอง)
๔. ผู้ร้องยังไม่ได้ยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)

๓๕/๒๕๖๓, ๓๗/๒๕๖๓, ๔๔/๒๕๖๓,
๖๑/๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓
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ตารางที่ ๘ แสดงบรรทัดฐานค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีคา� ร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ (ต่อ)

บรรทัดฐานค�าสั่ง

หมายเลขค�าสั่ง

๕. การยื่นค�าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน มิได้เป็นการยื่นค�าร้องเพื่อ
ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖

๖๘/๒๕๖๒, ๓๗/๒๕๖๓

๖. ค�าร้องไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคสาม)

๓๕/๒๕๖๓, ๕๒/๒๕๖๓, ๕๓/๒๕๖๓

๗. การกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไม่ได้เกิดจากการ
กระท�าของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้
อ�านาจรัฐ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง)

๒๕/๒๕๖๓, ๕๑/๒๕๖๓

๘. รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�าหนด
กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๒))

๕๓/๒๕๖๒, ๕๘/๒๕๖๒, ๕๙/๒๕๖๒,
๖๐/๒๕๖๒, ๖๖/๒๕๖๒, ๖๘/๒๕๖๒,
๑/๒๕๖๓, ๘/๒๕๖๓, ๒๙/๒๕๖๓,
๓๐/๒๕๖๓, ๓๙/๒๕๖๓, ๔๒/๒๕๖๓,
๔๖/๒๕๖๓, ๕๓/๒๕๖๓, ๕๔/๒๕๖๓,
๕๖/๒๕๖๓

๙. กฎหมายบัญญัติขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยัง
๓/๒๕๖๓, ๑๕/๒๕๖๓, ๑๗/๒๕๖๓,
มิได้ด�าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน (พระราชบัญญัติ ๒๔/๒๕๖๓, ๒๕/๒๕๖๓, ๔๕/๒๕๖๓
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๓)
๑๐. เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือ
เรื่องที่ศาลอื่นมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งถึงที่สุดแล้ว (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๔))

๙๙

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๕๔/๒๕๖๒, ๕๖/๒๕๖๒, ๖๐/๒๕๖๒,
๖๑/๒๕๖๒, ๖๔/๒๕๖๒, ๒/๒๕๖๓,
๔/๒๕๖๓, ๑๖/๒๕๖๓, ๒๖/๒๕๖๓,
๓๔/๒๕๖๓, ๓๖/๒๕๖๓, ๓๗/๒๕๖๓,
๔๓/๒๕๖๓, ๕๙/๒๕๖๓, ๖๐/๒๕๖๓

ตารางที่ ๘ แสดงบรรทัดฐานค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีคา� ร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ (ต่อ)

บรรทัดฐานค�าสั่ง

หมายเลขค�าสั่ง

๑๑. การกระท�าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
๓๘/๒๕๖๓
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครอง
คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
๑๒. การใช้สิทธิยื่นค�าร้องเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่
๔๐/๒๕๖๓
เกิดขึน้ และเป็นกรณีทยี่ ตุ ไิ ปแล้วก่อนทีร่ ฐั ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๑๓. ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัยหรือค�าสั่งปรากฏว่า
ผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค�าร้อง หรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดี
นั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดี (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๑)

๑๒-๑๓/๒๕๖๓, ๑๙/๒๕๖๓

หมายเหตุ ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญบางค�าสั่งมีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาหลายประเด็น โดยอาศัยรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา จึงอาจปรากฏอยู่ในบรรทัดฐานค�าสั่งหลายข้อ
ส่วนกรณีการยืน่ ค�าร้องตามรัฐธรรมนูญมาตราอืน่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี า� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย
และจ�าหน่ายคดี จ�านวน ๑๐ ค�าสัง่ ได้แก่ ค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๕/๒๕๖๒, ที่ ๕๗/๒๕๖๒, ที่ ๖๗/๒๕๖๒, ที่ ๕/๒๕๖๓
ที่ ๖/๒๕๖๓, ที่ ๓๒/๒๕๖๓, ที่ ๓๓/๒๕๖๓, ที่ ๔๑/๒๕๖๓ ที่ ๔๘/๒๕๖๓ และที่ ๖๒/๒๕๖๓ โดยมีผลของค�าสั่งและ
บรรทัดฐานค�าสั่งดังต่อไปนี้
๑. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๕ คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา
๑๐๑ (๗) และมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม หรือไม่
ผลของค�าสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
วรรคหนึ่งตอนท้าย บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนเรียก
ประชุมรัฐสภาครัง้ แรกภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีจ่ ดั ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยได้มพี ระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเปดประชุมรัฐสภาครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐๐

จึงท�าให้สมาชิกภาพของสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติของผู้ถูกร้องที่ ๑ ถึงที่ ๕ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซึ่งเป็นการสิ้นสุดลงก่อนวันที่ผู้ร้องจะยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้น เมื่อขณะยื่น
ค�าร้องนี้ ความเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของผู้ถูกร้องที่ ๑ ถึงที่ ๕ ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้ว ย่อมไม่มีวัตถุแห่งคดี
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัย กรณีจงึ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๗)
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
บรรทั ด ฐานค� า สั่ ง การยื่นค�าร้องขอให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวิ นิจฉั ย ว่ า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงหรือไม่ จะต้องปรากฏว่าความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของ
ผู้ถูกร้องยังคงมีอยู่ในขณะยื่นค�าร้อง (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแนวค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๓ และค�าสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๓/๒๕๕๕)
๒. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๗/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
ผลของค�าสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจาก ข้อเท็จจริงตามค�าร้องและ
เอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องทั้งเจ็ดกระท�าการรณรงค์ ประชุม และเสวนาเพื่อจะแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นการใช้สทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ และ
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกร้องทั้งเจ็ดได้ด�าเนินการหรือยุติไปแล้วก่อนที่ผู้ร้องจะได้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณา
วินิจฉัย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อกระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ส่วนการกระท�าของผู้ถูกร้อง
ทัง้ เจ็ดจะเป็นความผิดตามบทกฎหมายใดนัน้ เป็นเรือ่ งซึง่ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายใน
กระบวนการยุตธิ รรมต่อไป กรณีจงึ ไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๓) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�าร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
บรรทัดฐานค�าสั่ง ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ จะต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อกระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยังไม่ยุติไปก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน ๖ คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๒) ประกอบมาตรา
๑๘๕ (๑) หรือไม่
ผลของค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคา� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากข้อเท็จจริงตามค�าร้องปรากฏ
ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญาต่อแม่ทัพภาคที่ ๔ และพลตรี บ. ซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิทธิตาม
ปกติของกฎหมายตามกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ส่วนกรณีของผูถ้ กู ร้องที่ ๖ ก็เป็นเพียงการแถลงข่าวให้สอื่ มวลชน
ทราบถึงการท�าหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่านัน้ โดยที่
ยังมิได้มีการด�าเนินการอื่นใดอันเป็นการใช้สถานะหรือต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระท�าการใด ๆ ที่มีลักษณะ
๑๐๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองในการปฏิบัติราชการหรือการ
ด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นเหตุให้
สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องทั้งหกคนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑)
บรรทัดฐานค�าสั่ง การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒
วรรคหนึ่ง นั้น นอกจากพิจารณาช่องทางและกระบวนการส่งค�าร้องแล้ว ยังต้องพิจารณาเนื้อหาของค�าร้องประกอบว่า
มีมูลกรณีที่เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้ก�าหนดมาตรการตรวจสอบมูลกรณี
ตามค�าร้องก่อนส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งแต่ละสภาอาจก�าหนด
กลไกให้มีการกลั่นกรองมูลกรณีตามค�าร้องโดยความเห็นชอบของสภาแห่งนั้นก่อนที่จะเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
แต่เมื่อสภายังไม่มีกลไกดังกล่าวจึงท�าให้ศาลรัฐธรรมนูญจ�าเป็นต้องท�าหน้าที่กลั่นกรองมูลกรณีตามค�าร้องก่อนที่จะมี
ค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องไว้ชั้นหนึ่งก่อนด้วย
๔. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน ๗๗ คน ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ผลของค�าสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากประเด็นที่ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีลายมือชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เสนอความเห็นซ�้ากับเรื่องดังกล่าว จ�านวน ๓๐ คน จึงท�าให้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อเสนอความเห็น
ตามค�าร้องนี้มีจ�านวนไม่ถึงหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (จ�านวน ๗๕ คน) กรณีจึงไม่
ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑)
บรรทัดฐานค�าสั่ง ลายมือชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้
ส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่ซ�้ากับลายมือชื่อของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในค�าร้องอื่นที่เป็นประเด็นเดียวกัน
๕. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน ๗๘ คน ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ผลของค�าสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากข้อเท็จจริงตามค�าร้องนี้
เป็นเหตุเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๓/๒๕๖๓ ไปแล้ว กรณีจึงไม่จ�าเป็นต้องรับ
ค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยอีก
บรรทัดฐานค�าสัง่ การเข้าชือ่ ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ ขอให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ต้องไม่เป็นเหตุเดียวกันกับเรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ได้เคยมีค�าวินิจฉัยไว้แล้ว
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐๒

๖. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗ (๒) หรือไม่
ผลของค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคา� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒)
เป็นบทบัญญัตอิ ยูใ่ นหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรปู ประเทศ ซึง่ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ า� หนดให้การปฏิรปู ประเทศต้องด�าเนินการ
บรรลุเปาหมายให้สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า มีลักษณะเป็น
บทบัญญัติอันเป็นหลักการทั่วไปของบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มิได้เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ และมิได้เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ห้สทิ ธิแก่บคุ คลทีจ่ ะโต้แย้งหรือกล่าวอ้างว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรานีไ้ ด้ จึงไม่มกี รณีทพี่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๒๕ วรรคสาม จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒) ได้ ค�าโต้แย้งของโจทก์ดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัย ถือเป็นค�าโต้แย้งทีไ่ ม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง
บรรทัดฐานค�าสั่ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒) เป็นบทบัญญัติอยู่ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
มีลักษณะเป็นบทบัญญัติอันเป็นหลักการทั่วไปของบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มิได้เป็นบทบัญญัติรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และมิได้เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิในการโต้แย้งหรือกล่าวอ้าง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๗ (๒) ได้
๗. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗ (๒) หรือไม่
ผลของค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคา� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒)
เป็นบทบัญญัตอิ ยูใ่ นหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรปู ประเทศ ซึง่ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ า� หนดให้การปฏิรปู ประเทศต้องด�าเนินการ
บรรลุเปาหมายให้สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า มีลักษณะเป็น
บทบัญญัติอันเป็นหลักการทั่วไปของบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มิได้เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ และมิได้เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ห้สทิ ธิแก่บคุ คลทีจ่ ะโต้แย้งหรือกล่าวอ้างว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรานีไ้ ด้ จึงไม่มกี รณีทพี่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๑๒๕ วรรคสาม จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒) ได้ ค�าโต้แย้งของโจทก์ดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัย ถือเป็นค�าโต้แย้งทีไ่ ม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง
บรรทัดฐานค�าสั่ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๒) เป็นบทบัญญัติอยู่ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
มีลักษณะเป็นบทบัญญัติอันเป็นหลักการทั่วไปของบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มิได้เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และมิได้เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิในการโต้แย้งหรือกล่าวอ้างตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๗ (๒) ได้ (ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามแนวค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๖๓)

๑๐๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๘. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)
ผลของค�าสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคา� สัง่ ไม่รบั ค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากกรณีมคี วามชัดเจนในประเด็น
ทีผ่ รู้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว กรณีของผูร้ อ้ งในค�าร้องนีจ้ งึ ไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�านาจของผูร้ อ้ งที่
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๔๔ ได้อีก
บรรทัดฐานค�าสั่ง การยื่นค�าร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐
วรรคหนึง่ (๒) จะต้องเป็นกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�านาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ โดยต้องไม่ใช่กรณีที่มีความชัดเจนในประเด็นนั้นอยู่แล้ว (ประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยพิจารณาวินิจฉัยแล้วในค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๖๑)
๙. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗)
ประกอบมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม หรือไม่
ผลของค�าสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากภริยาของผู้ถูกร้องถือหุ้น
ในบริษัท ตลาดคลองเตย (๒๕๕๑) จ�ากัด และบริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อลงทุน
บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ตลาดและส่วนประกอบของตลาดซึ่งเอกชนรายอื่นก็สามารถประกอบกิจการตลาดในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงได้ จึงไม่เข้าลักษณะของการผูกขาดตัดตอน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีไม่มีการ
กระท�าอันมีลกั ษณะเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๒) และวรรคสาม มูลกรณีไม่ตอ้ งด้วยเหตุ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒
บรรทัดฐานค�าสัง่ การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับค�าร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึง่
นั้น นอกจากพิจารณากระบวนการส่งค�าร้องแล้ว ยังต้องพิจารณาเนื้อหาของค�าร้องว่ามีมูลกรณีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้ก�าหนดมาตรการตรวจสอบมูลกรณีตามค�าร้องก่อนส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ท�าให้ไม่มีกระบวนการกลั่นกรองมูลกรณีตามค�าร้องโดยความเห็นชอบของสภา
แห่งนั้น ฉะนั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญจ�าเป็นต้องพิจารณามูลกรณีก่อนที่จะมีค�าสั่งรับค�าร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัย (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแนวค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๗/๒๕๖๒)
๑๐. ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรือ่ ง พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ หรือไม่
ผลของค�าสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเป็นกรณีจ�าเลยทั้งสาม
โต้แย้งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวก�าหนดให้ผรู้ บั หลักประกันเป็นผูด้ า� เนินการทางทะเบียนกับเจ้าหน้าทีท่ ะเบียน มีผลท�าให้จา� เลยทัง้ สามซึง่ เป็นผูใ้ ห้
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐๔

หลักประกันไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขรายการจดทะเบียน หรือยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการด�าเนินการทางทะเบียนที่คู่สัญญาสามารถยกขึ้นโต้แย้งในข้อพิพาททางแพ่ง
แต่ค�าฟองในคดีนี้พนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญาต่อศาลจังหวัดกันทรลักษ์ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการกระท�าความผิด
ของจ�าเลยทัง้ สามฐานความผิดร่วมกันน�าข้าวสารหรือข้าวเปลือกออกจากคลังสินค้าหลายครัง้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
ซึง่ เป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘๖ กรณีคา� โต้แย้งของจ�าเลยทัง้ สาม
ดังกล่าวไม่เป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจังหวัดกันทรลักษ์จะใช้บงั คับแก่คดี ไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
บรรทัดฐานค�าสั่ง บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีการส่งค�าโต้แย้งมาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใดนั้น ต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี

๒. ผลการด�าเนินงานด้านการวิจัย
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรมภายใต้
ค่านิยม “ยึดหลักนิติธรรม ค�้าจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน โดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานธุรการทีท่ า� หน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของศาลรัฐธรรมนูญ
ในด้านงานคดี งานวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานวิจัยที่คุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานรัฐธรรมนูญ กับสถาบัน
ในระดับอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ ตลอดจนศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรเทียบเท่าในต่างประเทศ
พระราชบัญญัตสิ า� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ (๓) บัญญัตใิ ห้สา� นักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอา� นาจ
หน้าทีส่ นับสนุนให้การศึกษาวิจยั และเผยแพร่กจิ การของศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นภารกิจในด้านการศึกษา
วิจยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ นการพัฒนา แก้ไขปัญหา รวมถึงการปองกันมิให้เกิดปัญหาในกระบวนการ
ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยใช้กระบวนการสร้าง/พัฒนางานข้อมูลและ
งานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ร ายงานการศึ ก ษาวิ จั ย และบทความทางวิ ช าการและการให้ ทุ น
สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงาน เพื่อให้การเผยแพร่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปาหมายและด�าเนิน
การให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการด�าเนินการ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการศึกษาวิจัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา
รวมถึงการปองกันมิให้เกิดปัญหาในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้
๑๐๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒.๑ ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน และเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ผลที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยที่ส�าคัญ
คือ ฐานข้อมูลทางวิชาการเสนอให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และมีฐานรองรับ
ความน่าเชือ่ ถือเป็นไปตามหลักวิชาการ และประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการ
ด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรี
๒) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” โดยส�านักงานศูนย์วจิ ยั และให้คา� ปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผลทีจ่ ะได้รบั จากการศึกษาวิจยั ทีส่ า� คัญ คือ ท�าให้ทราบการตีกรอบการกระท�าหรือการตีความว่าการกระท�า
ที่จะเป็น “การกระท�าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ต้องมีองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไรและท�าให้ทราบขอบเขตหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการกระท�าใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔
รวมถึงศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องใช้ในการพิจารณารับค�าร้องหรือความเห็นที่ส่งตามมาตรา
๑๔๔ วรรคสาม และวรรคหก
๒.๒ โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�าวิทยานิพนธ์
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�าวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน การเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานรัฐธรรมนูญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดท�าวิทยานิพนธ์ ให้แก่
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ�านวน ๘ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นทุนสนับสนุนฯ ระดับ
ปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๖ ราย และทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ�านวน
๒ ราย เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งลิขสิทธิ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์เป็นของผูร้ บั ทุนหรือสถาบันการศึกษา แต่สา� นักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�าไปใช้หรือเผยแพร่หรือมีสทิ ธิ
ใช้ประโยชน์อื่นใดได้ตามสมควร สาขาวิชาที่ให้ทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์ (สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และ
สาขาเศรษฐศาสตร์) รายละเอียด ดังนี้

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐๖

ล�าดับ

ระดับทุน

ชื่อ-สุกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
(ภาษาไทย)
- มาตรการทางปกครองที่เหมาะสมส�าหรับการ
คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
(ภาษาอังกฤษ)
- Suitable Administrative Measures for
Protecting the Right to information Privacy

๑

ปริญญาเอก

นายกรณ์ อรรถเนติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๒

ปริญญาเอก

นายศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
(ภาษาไทย)
สาขาวิชารัฐศาสตร์
- ความคิดทางการเมืองของ จอห์น สจวต มิลล์ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยแนวทางการปองกันทรราชเสียงข้างมาก
ในเสรีนิยมประชาธิปไตย
(ภาษาอังกฤษ)
- John Stuart Mill’s Political Thought
: On the Preventive Approach Against
Tyranny of the Majority in Liberal Democracy

๓

ปริญญาโท

นางสาวปดิวรัดา บุญน�ามา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๔

ปริญญาโท

นางสาวโศภิตร�าไพ ศิวมจุพรก้องฟา (ภาษาไทย)
สาขาวิชานิติศาสตร์
- มาตรฐานจริยธรรมและการตรวจสอบถ่วงดุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
(ภาษาอังกฤษ)
- The Ethical Standards and The Checks
and Balances of The National Anti-Corruption of Thailand

๑๐๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

(ภาษาไทย)
- หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
(ภาษาอังกฤษ)
- State Duty to Protect Fundamental
Rights

ล�าดับ

ระดับทุน

ชื่อ-สุกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

๕

ปริญญาโท

นายจิรากิตติ์ แสงลี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

(ภาษาไทย)
- ลักษณะเฉพาะของระบบรัฐสภาในรัฐธรรมนูญไทย
(ภาษาอังกฤษ)
- Characteristic of the Parliamentary
System in the Thai Constitution

๖

ปริญญาโท

นางสาวสิริญา แสงอ�านาจ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

(ภาษาไทย)
- หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
(ภาษาอังกฤษ)
- State Duty to Protect Fundamental
Rights

๗

ปริญญาโท

นางสาวจินต์จุฑา พานิชวงศ์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

(ภาษาไทย)
- สิทธิของบุคคลในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ตามมาตรา
๒๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
๒๕๖๐)
(ภาษาอังกฤษ)
- The Right of an Individual to File a
Constitution Complaint When Rights
and Liberties Are Violated According to
section 213 the Constitution of the
Kingdom of Thailand (B.E. 2560)

๘

ปริญญาโท

นางสาวเตชินกี านต์ อัศวโชติเดชาวงษ์ (ภาษาไทย)
- การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
เจ้าของเดิมหรือทายาท
(ภาษาอังกฤษ)
- Restitution of Property that was Expropriated to the Previous Owner or Heir at Law

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๐๘

๒.๓ โครงการสั ม มนาประเด็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ระหว่ า งที่ ป รึ ก ษาและผู ้ เชี่ ย วชาญประจ� า คณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้
เกิดการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละคิดเห็นในอันทีจ่ ะเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนารัฐธรรมนูญ และอืน่ ๆ ระหว่าง ผูเ้ ข้า
ร่วมสัมมนา ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นรัฐธรรมนูญ ทีป่ รึกษาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�าคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร และผูอ้ า� นวยการระดับส�านัก และน�าเอาผลการสัมมนาทีไ่ ด้มาจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะ ส�าหรับ
เสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มีการจัดสัมมนาตามโครงการ
ดังกล่าว จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ข้อยกเว้นเรื่องการกระท�าที่ไม่อยู่ในอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๔๗ และค�าร้องที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม และมาตรา ๔๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศักดิส์ ยาม เลคไซด์ รีสอร์ท (Saksiam Lakeside Resort) ต�าบลขุนศรี อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
๒) ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “สถานะของผลผูกพันของค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ” และ หัวข้อ “สถานะของบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ แนวนโยบายแห่งรัฐ” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท
(Saksiam Lakeside Resort) ต�าบลขุนศรี อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในประเด็นดังกล่าว และได้รวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และน�ามาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารสรุปผลการสัมมนา จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม ให้กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานภาครัฐ และเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป

๑๐๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒.๔ โครงการศึกษาค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนาในวงงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย และต่างประเทศ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั โครงการศึกษาค้นคว้าด้านการวิจยั และพัฒนาในวงงานศาลรัฐธรรมนูญของ
ไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะในด้านการศึกษาวิจยั ให้แก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการกลุม่ งานวิจยั และพัฒนารัฐธรรมนูญ รวมถึงเพือ่
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และศาลรัฐธรรมนูญ
ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับนักวิชาการในต่างประเทศ
ส�าหรับโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการกับ
องค์กรและสถาบันที่ส�าคัญที่มีบทบาทและมีหน้าที่และอ�านาจในการสนับสนุนการวิจัยในระดับภูมิภาคยุโรปและระดับ
ประเทศ ประกอบด้วย ๓ องค์กร คือ
๑) Federal Ministry of Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice
๒) European Law Institute (ELI)
๓) Faculty of Law, University of Vienna
ผลที่ได้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภารกิจด้านการพัฒนากฎหมายและการวิจัยของหน่วย
งานในต่างประเทศในครั้งนี้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจในด้านการส่งเสริมสนับสนุนความเป็น
อิสระของตุลาการ ณ กระทรวงกิจการรัฐธรรมนูญ แห่งสหพันธ์ (The Directorate for Constitutional Service,
Federal Ministry of Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice) ซึ่งรัฐบาลออสเตรียได้ให้ความ
ส�าคัญในด้านการศึกษาวิจยั โดยจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพเิ ศษ เพราะถือว่างานศึกษาวิจยั เป็นหัวใจส�าคัญการพัฒนา
การศึกษาดูงาน ณ สถาบันกฎหมายยุโรป (European Law Institute) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ริเริม่ ด�าเนินการและสนับสนุนในการ
วิจยั ให้คา� แนะน�าแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านการพัฒนากฎหมายของยุโรป มีประเด็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับระบบปัญญาประดิษฐ์
(Artiﬁcial Intelligence) และมหาวิทยาลัยเวียนนา (Faculty of Law, University of Vienna) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดของออสเตรีย ได้ทราบถึงกระบวนการศึกษาวิจัยในการสนับสนุนการด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อน�าผลการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ในอันที่จะท�าให้เกิดกระบวนการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้โดยอาศัยฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อพัฒนาปรับปรุงค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นสากลยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๑๐

๑๑๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓. ผลการด�าเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับหน้าที่และอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ด�าเนินการจัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เพือ่ เป็นการสร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจ และความศรัทธาเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ
ตลอดจนประชาชนได้รับทราบ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมที่เกี่ยวพันกับ
สิทธิเสรีภาพ และสิทธิในความเสมอภาค หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักการส�าคัญของ
หลักนิติธรรมและหลักการส�าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยการพัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพืน้ ที่ เพือ่ ให้ประชาชนรับรูอ้ า� นาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ และภารกิจของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส แผนปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอด
จนภารกิจของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�านักงานศาลรั ฐธรรมนูญ มุ่ งเน้นการพัฒนางานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุก
ระดับทุกพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�านาจ หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บทบาท ภารกิจส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชน
ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยได้วางกรอบแนวคิดหาเพื่อหาวิธีในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
ทุกกลุ่มในสังคม โดยมีหลักการว่าจะต้องเข้าใจง่ายและมีรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งเริ่มจากการสืบค้นศึกษาข้อมูลจากองค์กร
ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา กระทั่งได้ข้อสรุปในการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือประกอบ
ภาพการ์ตูน และสื่อประเภทดิจิทัล ซึ่งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้มุ่งหวังให้สามารถสื่อสาร และเสริมสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนกับ
กลุ่มต่าง ๆ ของสังคมและประชาชนให้ได้มากที่สุด การพัฒนาช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกระดับ
ทุกพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๓.๑ การจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ และ
ประเด็นปัญหารัฐธรรมนูญ ในรูปแบบของบทความวิชาการ รวมถึงการวินิจฉัยคดีในรูปแบบค�าวินิจฉัยและค�าสั่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจสู่สาธารณชนรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา จ�านวน ๒ ฉบับ ดังนี้
- ฉบับปีที่ ๒๑ เล่มที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
- ฉบับปีที่ ๒๑ เล่มที่ ๒๓ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั พิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบวารสารศาลรัฐธรรมนูญ สามารถ
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเปาหมาย อันได้แก่ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๑๒

และกลุ่มเปาหมายที่ได้รับข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และ
สังคมศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านการสร้างจิตส�านึกและค่านิยมที่ดีในการบริหารจัดการการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ยอมรับ เคารพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓.๒ การจัดพิมพ์หนังสือ
“รวมบทความทางวิชาการของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ชุดที่ ๑๗ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการ บุ ค ลากรขององค์ ก รภาครั ฐ และภาคเอกชน และผู ้ ส นใจทั่ ว ไปที่ มี คุ ณ ภาพ และ
เป็นที่ยอมรับจากวงการวิชาการให้แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๓ การจัดพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย
มุง่ หวังให้เป็นช่องทางทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมาย กฎ ค�าวินจิ ฉัยและค�าพิพากษาได้โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง โดยเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นหน่วย
งานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
- เรื่อง “องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี จ�านวน ๕๐๐ เล่ม
- เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกปองตนเองได้ (Sustainable Democracy)”
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
- เรือ่ ง “อ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท�าตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
- เรื่ อ ง “สิ ท ธิ ข องประชาชนและชุ ม ชนในการฟ อ งร้ อ งหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕” ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ทั้งนี้ การจัดพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย เป็นภารกิจต่อเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยของส�านักงาน
รัฐธรรมนูญที่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนและประยุกต์ใช้ รวมถึงการกระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญสูส่ าธารณชนมากขึน้ ซึง่ เป็นภารกิจทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ให้กลุ่มเปาหมาย ได้แก่ ประชาชน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อันน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกและค่านิยมให้แก่ประชาชนในการยอมรับ
เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป
๓.๔ การจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเปาหมาย และ
ผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
- เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาวิจยั
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๕๐ เล่ม
- เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการบูรณาการองค์ความรูใ้ นระดับเครือข่าย ณ สาธารณรัฐฮังการีและ
สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๕๐ เล่ม
- เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการศึกษาค้นคว้าด้านการวิจยั และพัฒนาในวงงานศาลรัฐธรรมนูญของ
ไทยและต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ�านวน ๕๐ เล่ม
๑๑๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญการจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้ที่
ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการวิจัยและวิชาการของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

๓.๕ พิมพ์รวมค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและ
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ศึกษา และค้นคว้าในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป
- พิมพ์รวมค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�าปี ๒๕๖๒ เล่ม ๒ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
เล่ม ๓ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
เล่ม ๔ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๖ พิมพ์จดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นวิชาการให้แก่กลุม่ เปาหมายทีเ่ ป็นนักเรียน นิสติ นักศึกษา เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และ
ประชาชนทัว่ ไป ทราบถึงบทบาทและอ�านาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชน
รวมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- พิมพ์จดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๑๑๖ ประจ�าเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
๒๕๖๒ จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม
- พิมพ์จดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ เล่มที่ ๑๑๗ ประจ�าเดือน มกราคม – มีนาคม
๒๕๖๓ จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม
- พิมพ์จดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๑๑๘ ประจ�าเดือน เมษายน – มิถนุ ายน
๒๕๖๓ จ�านวน ๔,๒๐๐ เล่ม
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๑๔

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญผลิตองค์ความรูใ้ นรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
และค�าวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ศึกษา และค้นคว้าในรูปแบบเอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์ของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับบทบาทและอ�านาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชน รวมถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๗ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�า
ประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนใน
การด�าเนินงานทางวิชาการแก่สา� นักงานศาลรัฐธรรมนูญมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบนั โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด�าเนินโครงการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ความร่วมมือ ดังนี้
- การแปลและจัดพิมพ์สรุปค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘) (ฉบับ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จ�านวน ๑,๒๕๐ เล่ม
- จัดพิมพ์ “รวมบทความทางวิชาการของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมระหว่างประเทศ”
จ�านวน ๑,๓๐๐ เล่ม
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินโครงการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ความร่วมมือร่วมกับมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ ประจ� า ประเทศไทย เพื่ อ เผยแพร่ ส รุ ป ค� า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
(ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘) (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) และรวมบทความทางวิชาการของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องของกฎหมาย เป็นแหล่งอ้างอิงส�าหรับ
การเรียนรูป้ ระเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ เป็นประโยชน์ให้กบั สถาบันการศึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพกฎหมาย นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตุลาการและข้าราชการ
๓.๘ โครงการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินการรวบรวมค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ส�าคัญ ๆ และอยู่ภายใต้
องค์ประกอบหลัก ๓ ประการ คือ Rule of Law (หลักนิติธรรม) Democracy (การปกครองระบอบประชาธิปไตย)
Human rights (สิทธิมนุษยชน) ในระหว่างปี ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จัดท�าเป็นสรุปค�าวินิจฉัย (ฉบับย่อ) และน�าผลิตเป็น
วิดโี อคลิป เพือ่ ให้คา� วินจิ ฉัยนัน้ มีเนือ้ หาทีเ่ ข้าใจง่าย กระชับ ได้ใจความ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทอ�านาจหน้าทีข่ อง
ศาลรัฐธรรมนูญ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน สิทธิชุมชนและช่องทางติดต่อกับศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ในเวลาอันรวดเร็ว
โดยในระยะแรกของโครงการนั้นจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Networking หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social
Community) และสื่อแบบ Online Video โดยผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ�านวน ๓ ช่องทาง ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ที่เข้าถึง
ได้ง่าย เข้าใจง่าย รวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว ดังนี้
๑. จัดท�า Line @ ในรูปแบบ Line Ofﬁcial Account ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ เผยแพร่ให้กบั ผูท้ สี่ นใจ
และสมัครเป็นเพื่อนกับส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมีการผลิต Infographic จ�านวน ๘ เรื่อง เพื่อน�าไปเผยแพร่ใน
ช่องทาง Line Ofﬁcial Account ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียดดังนี้

๑๑๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

เรื่องที่ ๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหน
เรื่องที่ ๒ หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ ๓ กระบวนการโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ และตัวอย่างคดี
ค�าวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๒
เรื่องที่ ๔ ตัวอย่างคดีค�าวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๖๑
เรื่องที่ ๕ กระบวนการใช้สิทธิ กรณีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ และตัวอย่างคดีค�าวินิจฉัย ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่องที่ ๖ หน้าที่ของรัฐ หมวด ๕ ตามรัฐธรรมนูญ และกระบวนการรักษา
ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๑
เรื่องที่ ๗ กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ ๘ ขั้นตอนการยื่นค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-ﬁling) กับศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๑๖

๒. จัดท�า Account Youtube ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และการผลิตสื่อประเภทเสียง (Podcast) และสื่อ Video Clip เพื่อน�าไปเผยแพร่ในช่อง Youtube
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียด ดังนี้
(๑) ผลิตสื่อประเภทเสียง (Podcast) จ�านวน ๖ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ ๒ ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ ๓ อินไซด์เรื่องการท�างานของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ ๔ เรื่องเล่าจากค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ ๕ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
เรื่องที่ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
(๒) ผลิตสื่อประเภท Video Clip สัมภาษณ์บุคคล จ�านวน ๓ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญและวิสัยทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญ
ในปัจจุบันและในอนาคต
เรื่องที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญกับทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง
เรื่องที่ ๓ เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓. จัดท�าหน้าเว็บไซต์ (Web Content) ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และสื่อ
เนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมีการผลิตสื่อเนื้อหา (Content)
จ�านวน ๒๔ เรื่อง เพื่อน�าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ (Web Content) ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖
เรื่องที่ ๗
เรื่องที่ ๘
เรื่องที่ ๙
เรื่องที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑๙
เรื่องที่ ๒๐
เรื่องที่ ๒๑
เรื่องที่ ๒๒
เรื่องที่ ๒๓
เรื่องที่ ๒๔

ศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาอย่างไร
ความส�าคัญของศาลรัฐธรรมนูญ
พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญต่อประชาชน
หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
การใช้สิทธิของประชาชน เมื่อข้อกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
การใช้สิทธิของประชาชนเพื่อการกระท�ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หากรัฐไม่ทา� หน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญ ประชาชนจะใช้สทิ ธิเรียกร้องได้อย่างไร
ค่านิยมของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อโต้แย้งทางรัฐธรรมนูญที่อยู่ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วิธีการยื่นค�าร้องและวิธีการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ผลของค�าวินิจฉัยและค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
อินไซด์เรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณอาจจะยังไม่รู้
กลไกการวินิจฉัยข้อโต้แย้งทางรัฐธรรมนูญในประเทศที่ไม่มีศาล
รัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม
เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ค�าวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๔๖ : เสรีภาพของสตรีในการเลือกใช้นามสกุล
ค�าวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๒ : เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ค�าวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๖ : สิทธิในทรัพย์สินของผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์
ค�าวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๖๑ : สิทธิในการต่อสู้ของคดีจ�าเลยในคดีอาญา
ค�าวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓ : สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกายของหญิง
ศาลรัฐธรรมนูญในโลกยุคใหม่
ค�าวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ที่กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิ
ค�าวินิจฉัยที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ ว่าด้วยการ
สันนิษฐานโทษทางอาญา
ศาลรัฐธรรมนูญกับการเป็นหลักประกันความเป็น กฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๑๘

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�าโครงการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในยุคดิจิทัล ให้แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าพนักงานของรัฐ นักวิชาการ นักกฎหมาย ประชาชนทั่วไป
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม มีความรู้ความเข้าใจในด้านการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน สิทธิชมุ ชน และช่องทางติดต่อกับศาลรัฐธรรมนูญ ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจะท�าให้เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สามารถน�าข้อมูลใช้ประกอบเป็นสื่อในการค้นคว้า
หาข้อมูลในการเรียนการสอนความรู้ด้านกฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้สะดวกทุกที่ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างการ
รับรู้ที่เข้าถึงง่าย เข้าใจ รวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว
๓.๙ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนทาง
วิทยุและโทรทัศน์
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยการน�าสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญผลิตเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผ่านทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ภายใต้แผนและปฏิทินการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเข้าถึงประชาชน
ทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. สื่อประชาสัมพันธ์สารคดีทางวิทยุ จ�านวน ๗ ตอน เผยแพร่ออกอากาศผ่านทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในระบบเอฟเอ็ม (FM) และระบบเอเอ็ม (AM) ที่มีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร
และมีจ�านวนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย กระจายคลื่นความถี่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ
โดยออกอากาศในรายการบันทึกสถานการณ์เป็นประจ�าทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
๒๕๖๓ โดยมีรายการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการเผยแพร่ทั้งหมด ดังต่อไปนี้
สารคดีวิทยุ ความยาว ๙ นาที จ�านวน ๗ ตอน ได้แก่
(๑) หลักการทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพ
(๒) หลักความเสมอภาค
(๓) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าไม่ได้กระท�าความผิด
(๔) สิทธิในทรัพย์สิน
(๕) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
(๖) สิทธิในการต่อสู้คดีในทางอาญา
(๗) หลักนิติธรรม
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั จ�านวน ๙ ตอน เผยแพร่ออกอากาศใน รายการโทรทัศน์ซงึ่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง ๗ HD ซึ่งเป็นสถานีที่มีค่าคะแนนความนิยมของสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลจากหน่วย
งานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการเผยแพร่การเข้าถึงกลุ่มเปาหมายสูงสุด
โดยออกอากาศในรายการหนทางพารวยเป็นประจ�าทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการเผยแพร่ทั้งหมด ดังนี้

๑๑๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

(๑) สกูปโทรทัศน์ ความยาว ๙ นาที จ�านวน ๕ ตอน ได้แก่
(๑) องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๓
(๔) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒
(๕) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๕๑
(๒) ภาพยนตร์สั้น ความยาว ๑ นาที จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) คดีความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล
(๒) คดีองค์ประชุม
(๓) คดีการยื่นภาษีและเสียภาษีของสามีภริยา
(๔) คดี พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนทางวิทยุและโทรทัศน์ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหน้าที่ และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น มีช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชน
๓.๑๐ จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ DVD ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ DVD ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยน�าสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญที่
ผลิตและเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ น�ามารวบรวมบรรจุลงสื่อประชาสัมพันธ์
DVD เพือ่ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา และสถานีวทิ ยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (FM) ทัว่ ประเทศ
โดยมีรายการสื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้
๑. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “มารู้จักศาลรัฐธรรมนูญกันเถอะ”
๒. การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) ความยาว ๑๐ - ๑๕ นาที จ�านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย
(๒.๑) ความส�าคัญหน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒.๒) ประชาชนจะเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร
(๒.๓) ศาลรัฐธรรมนูญสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๒๐

๓. สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์จ�านวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย
(๓.๑) สปอตโทรทัศน์ ความยาว ๓๐ วินาที จ�านวน ๒ เรื่อง ได้แก่
(๑) แนะน�าศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ผลงานของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓.๒) สกูปโทรทัศน์ ความยาว ๙ นาที จ�านวน ๕ ตอน ได้แก่
(๑) องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๓
(๔) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒
(๕) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๕๑
(๓.๓) ภาพยนตร์สั้น ความยาว ๙ นาที จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) คดีความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล
(๒) คดีองค์ประชุม
(๓) คดีการยื่นภาษีและเสียภาษีของสามีภรรยา
(๔) คดี พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
๔. สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียง จ�านวน ๒ ประเภท ประกอบด้วย
(๔.๑) สปอตวิทยุ ความยาว ๓๐ วินาที จ�านวน ๒ เรื่อง ได้แก่
(๑) สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
(๒) สิทธิของประชาชนในการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๓
(๔.๒) สารคดีวิทยุ ความยาว ๙ นาที จ�านวน ๗ ตอน ได้แก่
(๑) หลักการทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพ
(๒) หลักความเสมอภาค
(๓) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา
ที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าไม่ได้
กระท�าความผิด
(๔) สิทธิในทรัพย์สิน
(๕) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
(๖) สิทธิในการต่อสู้คดีในทางอาญา
(๗) หลักนิติธรรม
โดยจัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียน จ�านวน ๑,๐๐๐ ชุด และสื่อประชาสัมพันธ์ จ�านวน
๗๐๐ ชุด ส่งมอบให้กับส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

๑๒๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓.๑๑ ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
“บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” แก่คณะศึกษาดูงาน และพา
เยีย่ มชมห้องจดหมายเหตุ ห้องพิจารณาคดี เพือ่ คณะศึกษาดูงานสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู้ น�าความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวคิด ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็น
กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างให้นกั ศึกษาได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง และสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานให้กบั นักศึกษาต่อไป
๑) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน ๔๖ คน ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ�านวน ๕๐ คน ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ จ�านวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔
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๔) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากส�านักงาน ป.ป.ท. จ�านวน ๓๑ คน
ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓.๑๒ จัดนิทรรศการกับส�านักงานตรวจการแผ่นดิน โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน”
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดา� เนินการจัดนิทรรศการร่วมกับส�านักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ ขับเคลือ่ น เสริมสร้าง
และบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรของรัฐอื่น ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่ อเสริ มสร้ า งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�านาจ หน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตลอดจนภารกิ จของส� า นั กงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ความรู้เ กี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนู ญ และสิ ท ธิ เ สรี ภาพของประชาชนภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนสิทธิของประชาชนในการยืน่ ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ การด�าเนินการ
ดังกล่าวมีการเริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการร่วมจัดนิทรรศการกับส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จ�านวน ๑๔ ครัง้ โดยมีผใู้ ห้ความสนใจและเข้าชมนิทรรศการและตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ สิน้ ๒,๘๐๑ คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ ผู้น�าท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
การจัดนิทรรศการของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มกี ารให้คา� แนะน�าและชีแ้ นะเกีย่ ว
กับข้อกฎหมาย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน และผูท้ เี่ ข้าชมนิทรรศการ โดยมีการแจกแบบสอบถาม
เพือ่ น�าข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดแสดงนิทรรศการ และการให้คา� ปรึกษาชีแ้ จงข้อกฎหมาย
ข้อสงสัยต่าง ๆ อันเป็นแนวทางของการก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานภายใต้บทบาท หน้าที่
และอ�านาจ ของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิผล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ด้านการผดุงความยุตธิ รรม การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทีม่ ตี อ่ ศาลรัฐธรรมนูญ
จากการตอบแบบสอบถามของทุกกลุม่ ทีเ่ ข้าชมนิทรรศการ ได้มผี เู้ ขียนข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญ และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรฐานในการท�างาน
(๒) ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวข้อ เพื่อความผาสุกของราษฎร
(๓) ควรเผยแพร่ข่าวสารให้มากกว่านี้
(๔) ความยุติธรรม ถูกต้อง คือ ประชาชน
(๕) คงความยุติธรรม
๑๒๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

(๖) ต้องการให้มี Podcast ติดตามข่าวสาร ตลอดจนค�าวินิจฉัยเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ
(๗) ควรจัดรายการพบปะประชาชนให้มากขึ้น
(๘) ต้องการให้จัดการให้ความรู้ปีละ ๒ ครั้ง
(๙) ต้องการให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง
(๑๐) ขอให้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงประชาชนในทุกมิติ ทุกท้องที่
(๑๑) ขอให้เผยแพร่ข่าวสารให้หลากลายช่องทางมากกว่านี้
(๑๒) ควรมีการแจ้งข่าวสารรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบให้กว้างกว่านี้
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดนิทรรศการกับส�านักงานตรวจการแผ่นดิน โครงการ “ผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจร
พบประชาชน” ให้แก่กลุ่มเปาหมายที่เป็นข้าราชการ ผู้น�าท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความ
ร่วมมือหรือการบูรณาการของงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนและสังคม ทัง้ นี้ ในการจัดนิทรรศการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มกี ารให้คา� แนะน�าและชีแ้ นะเกีย่ วกับข้อกฎหมาย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็น
ของประชาชน และผูท้ เี่ ข้าชมนิทรรศการด้วยการแจกแบบสอบถาม เพือ่ น�าข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
การจัดแสดงนิทรรศการ และการให้คา� ปรึกษาชีแ้ จงข้อกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นแนวทางของการก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานภายใต้บทบาท หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น
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๔. ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการรับรองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการได้รับบริการ
สาธารณะในกระบวนการยุตธิ รรม การใช้สทิ ธิทางศาลในการน�าคดีเข้าสูก่ ารพิจารณาในศาล และการได้รบั การพิจารณา
ตามกระบวนการพิจารณาอย่างเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญโดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการน�าระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Court) ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้มีการจัดท�า
โครงการเกี่ยวกับระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ว่าด้วยการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็น
มาตรฐานสากล โดยมีกลยุทธ์ได้แก่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
มาตรฐานสากล เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ให้บรรลุเปาหมายยุทธศาสตร์
ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ในการอ�านวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชนได้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทั่วถึงและเป็นธรรม
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของกระบวน
การยุติธรรม มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมต่อประชาชนและคู่กรณี ให้สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้สะดวก ไม่ใช้เวลานาน ประหยัด สามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ ถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จดั ท�าโครงการส�าคัญเพือ่ ให้ระบบสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการบรรลุเปาหมายในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock) ตามแผนปฏิรูป
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
๔.๑ โครงการพัฒนาห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom) ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมมาใช้ในห้องพิจารณาคดีอเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Courtroom) โดยมีการบัญญัตเิ กีย่ วกับการบันทึกการพิจารณาโดยใช้เครือ่ งบันทึกภาพและเสียงในข้อก�าหนดของศาล
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาและท�าค�าวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพือ่ ส่งเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษา
คดี การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบส�านวนคดีและยังเป็นการบันทึก
กระบวนการพิจารณาคดีในชัน้ ศาล เพือ่ เป็นหลักประกันแห่งความเทีย่ งธรรมในการพิจารณาคดี และเพือ่ สร้างความเป็น
ธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom) ของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นระบบส�าคัญของศาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้จดั ท�าโครงการพัฒนาห้องพิจารณาคดีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom)
โดยน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่าทั้งใน
ระดับประเทศและสากล มีการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ระบบภาพ (Video System) และอุปกรณ์ระบบ
เสียง (Audio System) ระบบซอฟต์แวร์ส�าหรับใช้งานภายในห้องออกนั่งพิจารณาคดี (e-Courtroom Platform)
ทีท่ นั สมัย เพือ่ อ�านวยความสะดวกในกระบวนการท�างานให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญภายในห้องออกนัง่
พิจารณาคดี (e-Courtroom) ให้มีอุปกรณ์ควบคุมสื่อสารและแสดงผลในระหว่างการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพ เป็น
มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีให้มีความสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการพิจารณาคดีของศาลในห้องพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดโดยตลอดโดยได้มี
การติดตั้งเครื่องบันทึกภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดีเพื่อถ่ายทอดการพิจารณาคดีให้กับประชาชนและสื่อมวลชน
๑๒๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ตัวอย่างภาพระบบ e-Courtroom

ตัวอย่างภาพระบบที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องออกนั่งพิจารณาคดี
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๒๖

ตัวอย่างภาพระบบที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องออกนั่งพิจารณาคดี

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในห้องควบคุม
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบรับค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service System)
ศาลรัฐธรรมนูญโดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการระบบรับค�าร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Service System) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และช่องทางการให้บริการประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่ามาตรฐานทั้งใน
ระดับประเทศและสากล และเพิม่ ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและภาคประชาชนได้มาก
ยิง่ ขึน้ ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมา ณ ทีท่ า� การศาลรัฐธรรมนูญ และส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๒๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

โครงการระบบรับค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and
e-Service System) เป็นโครงการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญไปสู่การเป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) โดยเชื่อมโยงกับ
โครงการระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชนในการจัดเตรียมเอกสาร เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย Thailand ๔.๐ ของประเทศในการพัฒนาให้องค์กรสามารถด�าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ยื่นค�าร้องผ่านระบบจ�านวน ๗ ครั้ง
ระบบรับค�าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) เป็นระบบติดต่อประสานงานระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ
และผูย้ นื่ ค�าร้องสามารถกรอกข้อมูลของค�าร้องผ่านทางระบบได้ ระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service
System) เป็นระบบติดต่อประสานงานระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ และผูร้ อ้ ง ผูถ้ กู ร้อง และผูเ้ กีย่ วข้องกับคดี ทีส่ ามารถรับ-ส่ง
เอกสารผ่านระบบได้ และมีการแจ้งเตือนทัง้ ในระบบและผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เมือ่ มีการเคลือ่ นไหวของ
เอกสาร โดยผูใ้ ช้บริการสามารถ ใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และพิมพ์เอกสารได้ผา่ นหน้า Website (Process) ช่องทาง
การยื่นค�าร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ ส่งทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญที่ http://www.constitutionalcourt.ro.th คลิกที่ “ยื่นค�าร้อง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) โดยการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลค�าร้อง
หรือหนังสือตามที่ระบบก�าหนดในรูปแบบไฟล์ PDF และยืนยันการส่งค�าร้องหรือหนังสือ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งผลการรับค�าร้องหรือหนังสือทางระบบ e-Filing และ e-mail ที่ระบุไว้
ระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service System) เป็นระบบติดต่อประสานงานระหว่างศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้องกับคดี ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบได้ และ
มีการแจ้งเตือนทั้งในระบบและผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เมื่อมีการเคลื่อนไหวของเอกสาร ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก สามารถจัดท�าเอกสารและส่งเอกสารผ่านระบบมายัง
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสามารถท�าได้ทั้งแบบกรอกเอกสารในระบบและแปลงเป็นไฟล์ PDF และเจ้าหน้าที่
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถจัดส่งเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท�าไว้จากระบบบริหารจัดการงานคดี
(Case Management System) ผ่านระบบไปยังผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เกี่ยวข้อง
บุคคลภายนอกได้ ซึ่งระบบสามารถสร้างการบันทึกเวลา (Timestamp) และลายน�้า (Watermark) ตามที่ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญก�าหนด ทีบ่ ง่ บอกถึงวันและเวลาทีส่ ง่ และรับเอกสารทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ มีหน้าจอแจ้งสถานะแจ้งเตือน
ของแต่ละคดีวา่ อยูใ่ นขัน้ ตอนใด รายการการยืน่ เอกสารในคดี และแสดงการยืนยันการรับ การติดตามความคืบหน้าของคดี
(Case Tracking) การสืบค้นข้อมูลคดี (Case Searching) การติดตามความคืบหน้าของคดี (Case Tracking)
และการสืบค้นค�าวินิจฉัยและค�าสั่ง (Decision and Order Searching) ผ่านหน้าเว็บไซต์ ส�าหรับประชาชนทั่วไป
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรั บ ค� า ร้ อ งและหนั ง สื อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบให้ บ ริ ก ารประชาชนมี ก ารเชื่ อ มโยง
กั บ ระบบบริ ห ารจั ด การงานคดี (Case Management System: CMS)ได้ อ ย่ า งอั ต โนมั ติ สามารถรั บ ค� า ร้ อ ง
จากหน่วยงานภายนอก หรือภาคประชาชน รวมถึงให้บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดีทปี่ ระชาชนได้ยนื่ ค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไว้ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานกับศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านคดีเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการจัดเตรียม
เอกสาร ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษให้เกิดเป็นรูปธรรม

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๒๘

ตัวอย่างภาพระบบ e-Filling and e-Service System
๔.๓ งานบ�ารุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถให้บริการต่อสาธารณชนในรูปแบบใหม่ได้อย่าง
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท�างานของเว็บไซต์ให้มีความสมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มีการบ�ารุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท�าให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดท�าเมนูหรือออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญในการด�าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น
การจัดท�าการยื่นระบบค�าร้อง (e-ﬁling) การสร้างระบบเพื่อให้ค�าปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บริการประชาชน
๑๒๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

การเผยแพร่ บทความ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

จัดท�าเมนู เพื่อบริการประชาชน ในการยื่นค�าร้องอิเล็กทรอนิกส์ ปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๓๐

๔.๔ งานบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office)
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Ofﬁce) ที่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยด�าเนินงานด้านบริหารองค์กรได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพือ่ ให้มกี ารดูแลบ�ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กรให้สามารถท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบปองกัน (Preventive Maintenance) และการบ�ารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective
Maintenance) ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารองค์กร ให้สามารถรองรับการท�างานที่ต้องการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Ofﬁce) ได้รับการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามการด�าเนิน
งานจริงของผูใ้ ช้งานระบบ ทัง้ ๖ ระบบ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงาน/โครงการและงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของบุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Ofﬁce)
๔.๕ งานบ�ารุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ในการอ�านวยความสะดวกและสนับสนุน
ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดท�าบันทึกถ้อยค�าพยานบุคคลที่มาเบิกความ รายงาน
การประชุม หรือค�าวินจิ ฉัย ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการน�าเข้าข้อมูลและการจัดท�ารายงานต่าง ๆ ลดขัน้ ตอนทีใ่ ช้เวลา
มากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย โดยทั้งหมดนี้น�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ์ รวมถึงการอ�านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้มกี ารบ�ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัตภิ าษาไทย ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรืน่ และต่อเนือ่ ง

๑๓๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อให้มีการตรวจสอบการท�างานของระบบให้มคี วามพร้อมในการใช้งานเสมอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
ช�านาญเฉพาะด้านและมีความสามารถท�าการตรวจสอบแก้ไขและให้คา� ปรึกษาได้ทนั ที พร้อมบ�ารุงรักษาระบบให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความแม่นย�าในการถอดเสียงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบถอดเสียงอัตโนมัตภิ าษาไทย ได้มกี ารวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาความแม่นย�าในการถอดเสียง
ของระบบ (Accuracy Improvement) โดยโมเดลภาษาในเวอร์ชั่นใหม่มีความถูกต้องในการถอดเสียงอยู่ที่ ๘๐.๐๕%
เพิม่ ขึน้ จากเวอร์ชนั่ เดิม จ�านวน ๔.๖๕% เมือ่ เทียบกับการถอดเสียงไฟล์ตน้ ฉบับชุดเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ผ่านมามีผู้ใช้งานระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยจ�านวน ๒๒๙ ครั้ง

๔.๖ งานบ�ารุงรักษาระบบส�ารองข้อมูล (Backup)
มีการส�ารองข้อมูลสารสนเทศของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งานและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการรักษาข้อมูลสารสนเทศของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้พร้อมใช้งานหากเกิดปัญหากับเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- เพือ่ บ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครือ่ งแม่ขา่ ยและหน่วยเก็บข้อมูลให้สามารถท�างานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อบ�ารุ งรั ก ษาระบบส�ารองข้อมูล (Backup) ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการเพิ่มการส�ารองข้อมูลให้กับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การตรวจสอบระบบส�ารองข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๓๒

๔.๗ โครงการบ�ารุงรักษาและซ่อมบ�ารุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและระบบเครือข่ายส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจหลักในการบ�ารุงรักษาและซ่อมบ�ารุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมทั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software อีกทั้งยังมีความจ�าเป็นต้องมีการบ�ารุง
รักษา ซ่อมแซม พัฒนาและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และทดแทน
อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นการบ�ารุงรักษาระบบต่างๆ ในลักษณะการบ�ารุงรักษาแบบเชิงปองกัน
(Preventive Maintenance : PM) และการบ�ารุงรักษาแบบซ่อมบ�ารุงและทดแทนอุปกรณ์ (Corrective Maintenance
: CM) โดยขอบเขตในการให้บริการบ�ารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ ได้ถูกจ�าแนกออกเป็น ๔
ระบบงานหลัก ประกอบด้วย
ระบบที่ ๑ : งานระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบที่ ๒ : งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางเครือข่าย
ระบบที่ ๓ : งานระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring System)
ระบบที่ ๔ : งานบ�ารุงรักษาระบบปองกันไวรัส (Antivirus)
ทั้งนี้ ระบบต่าง ๆ ต้องได้รับการบ�ารุงรักษา ตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการลงทุน อีกทั้งช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่หาก
เกิดการช�ารุดเสียหายได้
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑) เพื่อบ�ารุงรักษาระบบงานให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อการซ่อมบ�ารุงและทดแทนอุปกรณ์ในกรณีที่มีอุปกรณ์ช�ารุดเสียหาย
๓) เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบการท�างานของระบบต่าง ๆ ให้มคี วามพร้อมในการใช้งานและเพือ่ ความปลอดภัย
๔) เพื่อให้ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความช�านาญเฉพาะด้านในแต่ละระบบ ท�าการ
ตรวจสอบ แก้ไขและให้ค�าปรึกษาได้ทันที
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการตรวจสภาพ
ระบบต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน ๔ ครั้งต่อปี และมีบ�ารุงรักษาพร้อมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช�ารุดทดแทน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔.๘ โครงการโสตทัศนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินงานโครงการจัดท�าระบบงานโสตทัศนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ภาพถ่าย เอกสารส�าคัญ
และวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ภาพอาคาร
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยันต์) อาคารที่ท�าการถาวรของศาลรัฐธรรมนูญที่แรก ภาพอดีตคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรต่าง ๆ โดยทัง้ หมดนีเ้ พือ่
อ�านวยความสะดวกแก่คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากรส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป สามารถเข้าถึงโสตทัศนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะคลังภาพดิจิทัลได้โดยสะดวก และสามารถน�าไป
ใช้งานวิชาการ และงานทางด้านประวัติศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ และส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญในเชิงประวัติศาสตร์
๒. เพื่ออนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุของศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผลการด�าเนินงาน
๓. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ นิสติ นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเข้าถึงโสตทัศนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปใช้ประโยชน์ เชิงวิชาการและทาง
ประวัติศาสตร์ได้

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๓๔

๔.๙ โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล RFID (Radio Frequency Identiﬁcation System) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สัญญาณคลื่นวิทยุ
ในการตรวจสอบและระบุตา� แหน่งวัตถุทใี่ ช้สา� หรับการจัดเก็บและเรียกดูขอ้ มูลเพือ่ ระบุวตั ถุจากระยะไกล โดยใช้คลืน่ วิทยุ
ในการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างแท็ก (TAG) และอุปกรณ์อ่านสัญญาณ ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
ห้องสมุดได้เป็นอย่างดีโดยระบบจะอ่านข้อมูลจากแผ่นข้อมูล RFID TAG ที่ติดอยู่กับหนังสือและเชื่อมโยงกับโปรแกรม
ระบบบริหารงานห้องสมุดในการยืม-คืนหนังสือ การตรวจสอบสถานภาพการยืม การควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด
การส�ารวจและการค้นหาหนังสือ เป็นต้น เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการระบบห้องสมุดให้มคี วามทันสมัยในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อ�านวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการวางระบบการสืบค้น และการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและปองกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ
ให้สมบูรณ์ สามารถอ�านวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการให้มปี ระสิทธิภาพ

๕. ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและเป็นหน่วยธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
และผู้เกี่ยวข้อง ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการด�าเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส�านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใน
การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านยุติธรรม มีค่านิยมที่ดี มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มสี มรรถนะสูง ในการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑๓๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ภาครัฐมีการบริหารก�าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างาน
เพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญในการพัฒนาประเทศ
ดังนัน้ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมุง่ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในทุกมิตอิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยการ
จัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากภายนอกองค์กรเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่
และขับเคลื่อนพันธกิจของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ประสบผลส�าเร็จดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และการพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพตามระดับสมรรถนะทีส่ า� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�าหนด ซึง่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีทงั้ รูปแบบการฝกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอก (Public Training) มุง่ เน้นให้บคุ ลากร
ได้พัฒนาศักยภาพ และได้รับความรู้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหน้าที่สามารถพัฒนา
งานของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การฝกอบรมภายใน (In house training) เป็นการฝก
อบรมซึ่งพัฒนาขึ้นโดยส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะมีผู้บรรยายจากภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานหรือผู้บรรยายจากภายในมาให้ความรู้กับ
บุคลากรภายในส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนะคติที่ดี สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายขององค์กรที่ได้วางไว้
๕.๑ การศึกษาอบรมหลักสูตรภายนอก การฝกอบรมและการประชุมร่วมกับองค์กรภายนอกของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
การพัฒนาบุคลากรของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ภายนอกองค์กร การฝกอบรมและการประชุมร่วมกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภายนอกถือเป็นการ
พัฒนาบุคลากรที่มีความจ�าเป็น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนการฝกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคลากร
ในการก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และเพิ่มพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ภายนอกองค์กร การฝกอบรมและการประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก ดังนี้

หลักสูตร
๑. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ( ๒ หลักสูตร) จ�านวน ๔ คน
(๑) หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”
(๒) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.)
๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (๒ หลักสูตร) จ�านวน ๒ คน
(๑) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
(๒) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง

ผู้เข้าอบรม (คน)

๑
๒
๒
๑
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๓๖

หลักสูตร
๓. หลักสูตรกฎหมายมหาชน จ�านวน ๒ คน
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
๔. การฝกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอก จ�านวน ๗ คน
๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (๒ หลักสูตร) จ�านวน ๒ คน
(๑) การฝกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) การฝกอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ของส�านักงานพุทธศาสนา
(๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบส�าหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบ
ข่าวปลอมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ภายใต้
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขข่าวปลอม ของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

ผู้เข้าอบรม (คน)

๒
๒
๑
๓

(๔) การฝกอบรมหลักสูตร “ช่างไฟฟาในอาคารระดับ ๑” ของศูนย์อบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เคเอฟไอ
๕. การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก จ�านวน ๕ คน

๑

(๑) การประชุม เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด” ของส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒”
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑

(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท�าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๔) การสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง

๑

๑๓๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒

๑

การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายนอกองค์กร

๑ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(๑) หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วน
ได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองการปกครอง สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ
อันจะน�าความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปาหมายที่ก�าหนด เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้รว่ มกันสร้างแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุตธิ รรมแห่งชาติอนั จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน�าไปศึกษาหรือน�าแนวทางไปด�าเนินการให้กระบวนการยุติธรรมไปในทิศทาง
เดียวกัน กระชับความร่วมมือทางการศาลยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างสถานะ
และบทบาทศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างความเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ และสามารถน�าองค์กรไปสู่ผลส�าเร็จตามเปาหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อประโยชน์
ของสังคมและประเทศชาติ
(๒) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) เพื่อสร้างผู้น�า
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
รวมทัง้ การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์สา� นักงาน ป.ป.ช. สร้างผูน้ า� /ผูบ้ ริหาร
ต้นแบบทีม่ วี ธิ ใี นการแยกแยะผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนให้สัมฤทธิผล และสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรรมการ ป.ป.ช. ส�านักงาน
ป.ป.ช. และบทบาทภาคีการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
(๑) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบททางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นกลไกในการขับเคลือ่ น สนับสนุน การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้มีความรู้ข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ความส�าคัญ และหลักการธรรมาภิบาลตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบท
ต่าง ๆ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทีย่ ดึ มัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม และเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์กร ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดจนให้ทราบถึงเครื่องมือการ
บริหารสมัยใหม่ เพือ่ ใช้เป็นกลไกในการน�าไปปรับใช้ให้เกิดการบริหารงานทีม่ หี ลักธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างเหมาะสม
(๒) หลักสูตรการบริหารงานยุตธิ รรมระดับกลาง เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ และพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารองค์กร เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทาง
แก้ไข เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักบริหารในกระบวนการยุติธรรม
๓. หลักสูตรกฎหมายมหาชน
หลักสูตรกฎหมายมหาชน เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และเผยแพร่ความคิดและการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ผลิตนักกฎหมายในภาครัฐที่มีความเข้าใจพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน และการบริหารงานภาครัฐในเชิงระบบ ตลอดจนสามารถน�าความรู้
ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้กบั การปฏิบตั หิ น้าทีท่ างกฎหมายทีต่ นรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๓๘

เป็นการตระเตรียมบุคลากรในภาครัฐ เพื่อรองรับการเกิดขึ้นขององค์การและแนวคิดทางกฎหมายมหาชนใหม่ ๆ และ
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น
๔. การฝกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอก
(๑) การฝกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ผตู้ รวจ
สอบภายในสามารถน�าเข้าข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ งในระบบ
ฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน�าไปพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๒) การฝกอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ของส�านักงานพุทธศาสนา
เพื่อให้ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้เกิดความถูกต้อง สมพระเกียรติ และมีแบบแผนในการปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี
(๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบส�าหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อ
สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขข่าวปลอม
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการการตรวจสอบข่าวปลอม และบทบาทผูป้ ระสานศูนย์ฯ ตลอดจนการเผยแพร่ขา่ วทีถ่ กู ต้องตรวจสอบแล้ว
และมีการฝกปฏิบตั ใิ นการจัดการข่าวปลอม ขัน้ ตอนการประสาน ตรวจสอบและการแจ้งกลับมาผ่านศูนย์ฯ เพือ่ ด�าเนินการ
ต่อไป
(๔) การฝกอบรมหลักสูตร “ช่างไฟฟาในอาคารระดับ ๑” ของศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
เคเอฟไอ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการฝกอบรมมาพัฒนางานที่ปฏิบัติได้
๕. การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก
(๑) การประชุม เรือ่ ง “ชีวติ วิถใี หม่ประเทศไทยหลังโควิด” ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ และเพื่อเป็นเวทีส�าหรับ
ทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุเปาหมายตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และสนับสนุนเปาหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ต่อไป
(๒) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒” ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดใน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด องค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม
(๓) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒” ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพือ่ ก�าหนดกรอบทิศทางในการบริหารงานภาครัฐไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ทีม่ รี ะบบการท�างานและข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เปดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ และสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

๑๓๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

(๔) การสัมมนาชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งแนวทางแก้ไขระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์กร
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดา� เนินการจัดโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนา
ความรู้ ด้านงานคดี งานวิชาการ และงานบริหาร ให้กับข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ยึดยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance) โดยมี
การด�าเนินกิจกรรมและโครงการส�าคัญ ๆ ดังนี้
๕.๒.๑ โครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กรสู่ความเปนเลิศ
โครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ ด�าเนินการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึง
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทิศทางการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑๖๘ คน
ผลการด�าเนินโครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่
เป็นเลิศ สามารถน�าองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีมาตรฐานสากล นอกจากนีย้ งั สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรูใ้ นศาสตร์ตา่ งๆ ในการพัฒนาภารกิจงานในความรับผิดชอบให้บรรลุสมั ฤทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนาการพัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๔๐

การบรรยายเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรศาลรัฐธรรมนูญสู่สากล
โดย นายนพดล เฮงเจริญ อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด

การบรรยายเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ
โดย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

การบรรยายเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๔๒

๕.๒.๒ โครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการของศาลรัฐธรรมนูญ
โครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรูแ้ บบบูรณาการของศาลรัฐธรรมนูญ ด�าเนินการระหว่างวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม สปริงฟลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรศาลรัฐธรรมนูญได้รบั องค์ความรู้ และสามารถบูรณาการองค์ความรูใ้ นการน�ามาประยุกต์
ใช้สา� หรับปฏิบตั งิ านของศาลรัฐธรรมนูญให้มปี ระสิทธิภาพโดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๒๐๘ คน
จากการด�าเนินโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ ท�าให้บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
มีความรูใ้ นด้านแนวทางการพิจารณาคดี สร้างความสามัคคีในองค์กร ได้รบั แนวคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลคดีรฐั ธรรมนูญ
สามารถน�าองค์ความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การสร้างความตระหนักถึง
การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บรรลุเปาหมายขององค์กร และการสร้างแนวคิดในการพัฒนาภารกิจงาน
ในความรับผิดชอบของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

การบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญ
โดย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญ
โดย นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๔๔

การบรรยายพิเศษ เพื่อการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญ
โดย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ
โดย พันเอก ปยะวัฒก์ กิ่งเกตุ เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายศาลรัฐธรรมนูญ
สู่การปฏิบัติงานของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๔๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๕.๒.๓ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการของส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝายมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง สามารถจัดท�าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานและโครงการ
ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๖. ผลการด�าเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทางวิชาการ แลกเปลี่ยนทฤษฎี
แนวคิด พัฒนาการ ค�าวินจิ ฉัย และประเด็นข้อกฎหมายกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกันในกรอบสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ
ภูมิภาคเอเชียและการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลกเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อนานาประเทศ โดยมีการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติตาม
ค�าเชิญของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรในต่างประเทศอันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ในระดับนานาชาติ รวมถึงการเชิญศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเพือ่ มาเยือนโดยเป็นการแลกเปลีย่ นความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ และอาจอยู่ในลักษณะการมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือ การรับรองการเยือน การสัมมนาทางวิชาการ รวมถึง
เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการยอมรับในทาง
วิชาการในเวทีการประชุมนานาชาติและน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมนานาชาติมาต่อยอดในงานศึกษาวิจัย
หรือรวบรวมข้อมูลแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๔๖

โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันกับศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศหรือองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จ�านวน ๘ ประเทศ ประกอบด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐชิลี ศาลสูงสุด
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี และการเป็นหนึง่ ในห้าประเทศทีก่ อ่ ตัง้ สมาคมศาล
รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ซึง่ ปัจจุบนั มีประเทศสมาชิกเพิม่ ขึน้ เป็น ๑๙ ประเทศ ประกอบด้วย
ไทย ปากีสถาน ฟลิปปนส์ รัสเซีย ทาจิกิสถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย
อาเซอร์ไบจาน อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน เมียนม่า อินเดีย มัลดีฟส์ และบังคลาเทศ รวมถึงเป็นสมาชิก
ของการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก (WCCJ) ที่มีประเทศสมาชิกจ�านวน ๑๑๗ ประเทศ โดยผลการด�าเนินงาน
ด้านความร่วมมือดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะท�าให้เกิด
ความเข้าใจและความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อนานาประเทศ
ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกซึ่งจะส่งผลให้การท�าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีความเป็นกลาง น่าเชือ่ ถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้มมี าตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการยุตธิ รรมเทียบเท่าระดับสากล
๖.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเสริมบทบาทความร่วมมือในเวทีของกลุ่มประชาคมอาเซียน ศาลรัฐธรรมนูญ
เอเชีย ศาลรัฐธรรมนูญโลก ตลอดจนในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่าง
ประเทศ เสริมสร้างสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับองค์กรต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน สนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญโลก (WCCJ) การศึกษาแลกเปลีย่ นความรู้ หรือพัฒนาความรูก้ บั ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือสถาบัน
เทียบเท่าด้านต่าง ๆ ที่ได้จากผลการศึกษาดูงานในต่างประเทศ มาศึกษาและทดลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวม
ถึงการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ และการร่วม การประชุมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference)

๑๔๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียเดินทางเยือน
ศาลปกครองไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (IASAJ) ประจ�าปี
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการ
ศาลระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ และขอน�า Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการ
สภาแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ และศึกษาดูงาน
ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งฮังการีประจ�า
ประเทศไทย เข้าเยีย่ มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ แสดงความยินดี
กับท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญที่เข้ารับต�าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญและแสดงความขอบคุณที่ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การต้อนรับและรับรองประธานศาลรัฐธรรมนูญฮังการีและคณะเป็นอย่างดี เมื่อครั้งเยือน
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๔๘

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศทางด้านกฎหมาย
อาญา หัวข้อ “การก�าหนดความผิดอาญา – แนวคิดและข้อจ�ากัด (Criminalisation – Ideas and Restrictions)” และ
ได้ส่งบทความ เรื่อง “The Genera Offence of Reckless Endangerment” เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ การประชุมเนือ่ งในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการจัดตัง้ คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ แผนกกฎหมายอาญา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา นักวิชาการและ
นักวิจยั ตลอดจนผูแ้ ทนจากองค์การระหว่างประเทศ และเพือ่ เฉลิมฉลองการครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการเริม่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของคณะกรรมาธิการร่างประมวลกฎหมายแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ แผนกกฎหมายอาญา โดยมีประเด็นหัวข้อการประชุม
๓ หัวข้อ คือ ๑. สถาบันทีเ่ กีย่ วกับการร่างกฎหมายอาญา ผูจ้ ดั ท�าประมวลกฎหมายและวิธกี ารนิตบิ ญ
ั ญัติ ๒. แนวคิดและส�านัก
ความคิดทางกฎหมายอาญาทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย ๓. บทบาทของการก�าหนดความผิด
ทางอาญา และข้อจ�ากัดของการก�าหนดความผิดทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีการด�าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ในมิตทิ แี่ ตกต่างของข้อจ�ากัดทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ซงึ่ เกิดจากธรรมเนียมประเพณีทางสังคมและกฎหมายท้องถิน่

๑๔๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
(BoMM) การประชุมเลขาธิการ (MSG) ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย และการประชุม
นานาชาติของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ICCIS) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้น�าเสนอบทความทาง
วิชาการ หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการคุ้มครองสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ” ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคม (BoMM) ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ได้มมี ติรบั สมาชิกเพิม่
๒ ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และที่ประชุมเลขาธิการ (MSG) ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ
และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ได้มีการรายงานผลการด�าเนินงานของส�านักงานเลขาธิการถาวรของสมาคม ฯ ที่ตั้ง
อยู่ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งอยู่ ณ สาธารณรัฐตุรกี รวมถึง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ขอสมัครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก (WCCJ)

Dasho Tshering Wangchuk ประธานศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรภูฏานและคณะเดินทางเยือนศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามค�าเชิญของนายนุรักษ์ มาประณีต ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยการเดินทางดังกล่าวศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทางวิชาการ
การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการแลกเปลี่ยนค�าวินิจฉัยที่ส�าคัญในอนาคต

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๕๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณามอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายนภดล เทพพิทกั ษ์ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมในระดับคณะกรรมการสมาชิก และการประชุมใหญ่สมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมภิ าคเอเชีย
และมอบหมายให้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมระดับเลขาธิการส�านักงาน
ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมมีรายละเอียด
ที่น่าสนใจดังนี้
๑๕๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

สมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมภิ าคเอเชียได้รบั ศาลสูงสุดแห่งบังกลาเทศเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมภิ าค
เอเชีย ซึง่ เป็นประเทศล�าดับที่ ๑๙ และทีป่ ระชุมได้ให้สา� นักเลขาธิการถาวรของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ มี
ทีต่ งั้ อยูใ่ นสามประเทศประกอบด้วย ส�านักเลขาธิการถาวรด้านแผนงานและความร่วมมือ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ส�านัก
เลขาธิการถาวรด้านการวิจยั และพัฒนา (สาธารณรัฐเกาหลี) และศูนย์ฝก อบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สาธารณรัฐตุรกี)
รายงานผลการประชุมในรอบปี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาชิกยังได้มีมติเห็นชอบในการออกแถลงการณ์
กรุงนุร-์ ซุลตัน โดยทีป่ ระชุมได้เห็นชอบให้ปรับถ้อยค�าในแถลงการณ์ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม
ในส่ ว นของบทความที่ น� า เสนอในเวที ก ารประชุ ม นั้ น นายปั ญ ญา อุ ด ชาชน ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
น�าเสนอเรื่อง The Rule of Law: the constitutional doctrine of universal value and the application in
new challenge facing the world.

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๕๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป (European
Law Institute : ELI) ในหัวข้อ “Independence of Judiciary” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.)
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันกฎหมายแห่ง
ยุโรป (European Law Institute : ELI) ซึ่งนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าร่วมประชุมหัวข้อ
“Independence of Judiciary” ซึ่งการประชุมหัวข้อดังกล่าว สืบเนื่องจากความเป็นอิสระของตุลาการมีความส�าคัญ
มากขึ้น ตามหลักนิติธรรม ภายใต้แรงกดดันในหลายประเทศในสหภาพยุโรป ขณะที่ระบบยุติธรรมนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นท�าให้ประชาชนมองว่าความเป็นอิสระของฝายตุลาการลดลงอันเกิดจากแรงกดดันจากนักการเมืองและรัฐบาล
นอกจากนี้ยังมีผลมาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อรักษาหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตยจึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ศาลและผู้พิพากษาจะต้องมีความเป็นอิสระ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าความชอบ
ธรรมและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมและท�าให้ศาลยุติธรรมสามารถมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเพียงพอและในการด�าเนินการของระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมรวมถึงมาตรฐานความเป็นอิสระ
ทางตุลาการด้วย
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มอบหมายให้ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�านวน ๒ คน (นายพิทักษ์สิน
สิวะรุจน์ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ และนายฐิติพงศ์ ฤกษ์เย็น นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ)
เข้าร่วมอบรมระยะสั้น (The Short Course) และเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (Liaison Ofﬁcer)
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา
เว็บไซต์และการสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างคดีรัฐธรรมนูญ รวมถึงการอภิปรายบทบาทของ Liaison Ofﬁcer ในการเชิญ
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC)

๑๕๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

Mr. Tamás Sulyok ประธานศาลรัฐธรรมนูญฮังการีได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามค�าเชิญของ
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๓ โดย Mr. Tamás
Sulyok ได้เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับราชอาณาจักรไทยที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ทั้งสองฝายได้หารือกัน
อย่างกว้างขวางเกีย่ วกับวิธกี ารทีจ่ ะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทัง้ สองสถาบันและแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับ
การพิจารณาคดีตามรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สองประเทศได้รว่ มลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือผ่านการด�าเนินงานและการพัฒนาระเบียบวาระและกิจกรรมร่วมกัน

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง Dr. Hanafy Aly Gebaly
ประธานศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้ส่งหนังสือกราบเรียนเชิญท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมงานในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ (Honorary guest) โดยส่งหนังสือเชิญผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในการ
จัดงานดังกล่าวได้มกี ารสัมมนาถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ตงั้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั และ
พันธกิจในอนาคตเพือ่ ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดากฎหมาย ตลอดจนคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวอียิปต์ โดยยึดหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๕๔

ประธานศาลรัฐธรรมนูญบันทึกวีดิโอการกล่าวถ้อยแถลง (Video Message) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
เพื่อแสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานศาลรัฐธรรมนูญบันทึกวีดิโอการกล่าวถ้อยแถลง (Video Message) ภายใต้หัวข้อ “We Against the
Covid-19” ส่งให้สา� นักงานเลขาธิการถาวรด้านการวางแผนและประสานงานแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมภิ าคเอเชีย
(AACC:SPC) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวให้ก�าลังใจและส่งความปรารถนาดี
ไปยังรัฐบาลทุกประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อความผาสุกสวัสดีจะกลับคืนสู่ประชาชนและพลโลกทั้งมวลต่อไป
๑๕๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑ คน (นายศิรวัฒน์
ลิปพันธ์ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา) เข้าร่วมการประชุม
ด้านการวิจยั ครัง้ ที่ ๒ (2nd Research Conference) ของส�านักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจยั และพัฒนาแห่งสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC Secretariat for Research and Development) ซึ่งจัดขึ้น
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อการประชุม “เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น : ประสบการณ์จากสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย” (Freedom of
Expression : Experience of AACC Members) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากศาลและสถาบันเทียบเท่า
ทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม ฯ ได้นา� เสนอการอภิปรายประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายและ
ประสบการณ์ของแต่ละประเทศ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักงาน
เลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนา ฯ
ในการนี้ ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้น�าเสนอการอภิปรายในหัวข้อ “เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในประเทศไทย : ข้อมูลโดยสรุปในทางประวัติศาสตร์และมุมมองทางกฎหมาย” (Freedom of Expression in Thailand : a Historical Overview and the Legal Perspectives) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประเทศไทย ซึ่งได้มีการรับรองนับตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และต่อมาได้
มีการบัญญัตริ บั รองในฐานะสิทธิทางรัฐธรรมนูญ นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก และส�าหรับรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตริ บั รองและคุม้ ครองเสรีภาพดังกล่าวไว้อย่างบริบรู ณ์
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีร่ ฐั ธรรมนูญได้กา� หนดไว้อย่างชัดแจ้งและเป็นการทัว่ ไป นอกจากนี้ ข้าราชการฯ ดังกล่าวได้
น�าเสนอตัวอย่างค�าวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีส่ า� คัญประกอบการอภิปราย รวมทัง้ ได้ตอบข้อซักถามเกีย่ วกับข้อจ�ากัดของ
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๕๖

ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๑ คน (นายนิตกิ ร จิรฐิตกิ าลกิจ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ)
เข้าร่วมการอบรมภาคฤดูรอ้ น (Summer School) ครัง้ ที่ ๘ จัดโดยศูนย์ฝก อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ในหัวข้อ “Restriction of Human Rights and Freedom
in Health Emergencies: The Example of COVID-19” ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference โดยในการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศสมาชิก จ�านวน ๒๗ ประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ และได้มีการน�าเสนอให้
เห็นว่า มาตรการที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ นั้น มีความ
แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของวิธีการและในแง่ของความชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงมาตรการดังกล่าวที่ก�าหนดโดยรัฐนั้นก็มี
ลักษณะเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมกันนี้ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้น�าเสนอ
บทความทางวิชาการ เรื่อง “The Restriction of Rights and Freedoms in Health Emergencies: The Role of
Thai State in the Situation of Corona virus Disease (COVID-19)” และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้า
อบรมจากประเทศอื่นด้วย
๖.๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
๖.๒.๑ โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘
โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ มีเปาหมายให้ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูใ้ นด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยมุ่งเน้นมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ
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ในหลักกฎหมายของประเทศไทย หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และน�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็นเจตนารมณ์ หลักการส�าคัญ ๆ ภาพรวมของความส�าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมไปถึงหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน
ทีถ่ กู บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และเพือ่ พัฒนาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้
ในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมเสมอภาคของประชาชน ตลอดจน
ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีความเกี่ยวข้อง และสถานการณ์ปัจจุบันที่ส�าคัญของประเทศ
โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ ดังนี้
(๑) โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ ด�าเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) จ�านวนผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ จ�านวน ๕๒
คน พิจารณาตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความส�าคัญในระดับสูงขององค์กรภาครัฐเป็นส�าคัญ และความหลาก
หลายสาขาอาชีพของภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายมิติ โดยมุ่งเน้น ๓ หลักส�าคัญ คือ หลักนิติธรรม
หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน
(๓) การศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ ระหว่าง
วันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
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๑๕๘

(๓.๑) การอบรมภาควิชาการในห้องบรรยาย โดยการบรรยาย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(๓.๒) การปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เฟลิกซ์
ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
(๓.๓) การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันการ
แพทย์จกั รีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เข้ารับการฝก Cardiopulmonary resuscitation : CPR (หัตถการฉุกเฉินทางการแพทย์) เยี่ยมชมคลินิกเวชศาสตร์
ฟนฟูและพิพิธภัณฑ์
(๓.๔) การศึกษาดูงานภูมิภาค
- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าฝายและผลิตภัณฑ์จากโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดพิษณุโลก และฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย และโครงการพระราชด�าริ
แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุโขทัย และวิถีชุมชนนวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานพุทธศิลป โรงหล่อปฏิมากรรม
พุทธปฏิมาพรเลิศ ณ จังหวัดนครปฐม ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี และ
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ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี
(๓.๕) การท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (CSR)
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ผูศ้ กึ ษาอบรมได้มอบอุปกรณ์ปองกันส่วนบุคคล (ชุด PPE)
ให้แก่โรงพยาบาลศิรริ าช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในสังกัดของ
กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓๐๐ ชุด
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ศึกษาอบรมได้ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ โครงการ
พระราชด�าริ แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ศึกษาอบรมได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการแพทย์
การพยาบาลและผู้ปวย รวมถึงสนับสนุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของการด�าเนินงานของสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผูศ้ กึ ษาอบรมได้ปล่อยพันธุป์ ู ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
(๓.๖) การจัดท�าบทความทางวิชาการส่วนบุคคลของผู้ศึกษาอบรม คนละ ๒ บทความ ได้แก่ บทความ
เกี่ยวกับหลักนิติธรรม และบทความเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ซึ่งส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ของผู้ศึกษาอบรมในช่องทางต่าง ๆ
(๓.๗) การปัจฉิมนิเทศ การประเมินผล และพิธปี ด หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ผลิตบุคลากรภาครัฐหรือผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน ให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการเฉพาะด้าน อันได้แก่ ด้านกระบวนงานยุตธิ รรม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่ส�าคัญ โดยการน�าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
ประโยชน์ต่องานราชการ และภารกิจอื่น ๆ ต่อองค์กรและประเทศชาติ
ผลงานทางวิชาการส่วนบุคคลเกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย ที่ผู้ศึกษาอบรมได้คิดวิเคราะห์และ
น�าเสนอเป็นรูปแบบของงานวิชาการ โดยผลงานเหล่านี้เป็นฐานความรู้อย่างดี ซึ่งส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้น�ามา
เผยแพร่ต่อทางเว็บไซต์วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ และวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยาทานต่อสาธารณชนได้ศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖๐

พิธีเปด

การบรรยาย

การปฐมนิเทศ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

การศึกษาดูงานภูมภิ าค วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

๑๖๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

การท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (CSR)
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ มอบอุปกรณ์ปองกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จ�านวน ๓๐๐ชุด

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปลูกต้นไม้/ปล่อยปลา ณ โครงการพระราชด�าริ แก้มลิง
ทุ่งทะเลหลวง

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖๒

การเข้ารวมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมสําคัญของประเทศ

๑๖๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

การเข้ารวมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมสําคัญของประเทศ

๑. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�าคัญของประเทศ

งานพระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย
อันสืบเนื่องยาวนานมากกว่าเจ็ดร้อยปี หลักฐานส�าคัญปรากฏมาแต่สมัยเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาลว่าเดือนใดมี
พระราชพิธีใด เพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
พระราชพิธใี นรัชกาลปัจจุบนั ซึง่ เป็นพระราชพิธปี ระจ�า และพระราชพิธพี เิ ศษ เฉพาะทีเ่ ป็นหมายก�าหนดการ
ของส�านักพระราชวังเปดโอกาสให้ข้าราชการทุกฝายได้เข้าเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และได้แสดงกตเวทิตาธรรม โดยการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธตี า่ ง ๆ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้

๑. พระราชพิธีพิเศษ
๑.๑ พระราชพิธี พิธี อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูบ้ ริหารและข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วม
เข้าเฝาฯ ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสันติ
ชัยปราการ และสวนหลวงพระราม ๘

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖๔

๒. พระราชพิธีประจ�า
๒.๑ พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า
พระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า
พระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้ า ราชการส� า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� า เพ็ ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและ
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�าเพ็ญพระราช
กุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๑๖๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒.๒ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช
๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายชัช ชลวร และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาและพิธีถวาย
บังคมในพิธบี า� เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช
๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธที า� บุญตักบาตรเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาและพิธีถวาย
บังคมเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ณ ท้องสนามหลวง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายสุทธิรกั ษ์ ทรงศิวไิ ล รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสติ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖๖

๒.๒ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

๒๕ พฤศจิกายน๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายบังคมพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรม
ราชานุสรณ์ สวนลุมพินี
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธที า� บุญตักบาตร เนือ่ งใน
วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธถี วายพานพุม่ ดอกไม้และพิธี
ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
เนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระทีน่ งั่
อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้ า ราชการ ส� า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายราชสั ก การะ
เนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๑๖๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒.๒ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อง
ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ทีล่ านพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม

ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม
๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเปนสิริมงคลแก่บ้านเมือง

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล
๑ มกราคม ๒๕๖๓

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มลงนามถวายพระพรเนื่ อ งในวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๓
ณ พระบรมมหาราชวัง

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
ถวายแจกันและลงนามถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิ มเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟาทีปงั กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิ บิ ลู ยราชกุมาร
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๖๘

๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเปนสิริมงคลแก่บ้านเมือง (ต่อ)
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาสวั น ฉั ต รมงคล
ณ พระบรมมหาราชวัง
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระบรมมหาราชวัง

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ทีท่ า� การศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและ
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและ
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเปน
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง

๑๖๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเปนสิริมงคลแก่บ้านเมือง (ต่อ)
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ท�าการศาล
รัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และข้ า ราชการส� า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี จุ ด เที ย นถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและ
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มลงนามถวายพระพรเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ พระบรมมหาราชวัง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหาร
และข้ า ราชการส� า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายพานพุ ่ ม
เครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๗๐

๓. พิธีการอื่น ๆ
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนุ รั ก ษ์ มาประณี ต ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยคณะตุ ล าการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝาฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย
สักการะน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งใน “วั น พระบิ ด า
แห่งฝนหลวง” ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มลงนามถวายพระพร สมเด็ จ เจ้ า ฟ า ฯ กรมพระศรี ส วางควั ฒ น
วรขัตติราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

๑๗๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓. พิธีการอื่น ๆ (ต่อ)
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผูบ้ ริหาร และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้า
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์นอ้ มเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕)
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงาน “วันรพี” และ
พิ ธี ว างพวงมาลาถวายสั ก การะพระอนุ ส าวรี ย ์ พ ระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๙ กันยายน ๒๕๖๓

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน
วั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรมท่ า นเจ้ า พระยารั ต นาธิ เ บศร์ ณ โรงเรี ย น
รัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๗๒

๒. ประมวลภาพกิจกรรม

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

๑๗๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ฮังการี และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปดโครงการอบรมหลักสูตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) รุ่นที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส�านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๗๔

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิ มเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟาทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
กรุงเทพมหานคร

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
๑๗๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มพิ ธี ถ วาย
พระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ที่ท�าการศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๗๖

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งฮังการี
ประจ�าประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะ เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ
ชั้น ๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๑๗๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วัน
ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๗๘

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

179 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

180

๑๘๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๘๒

๑๘๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๘๔

๑๘๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๘๖

๑๘๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๘๘

๑๘๙ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๙๐

๑๙๑ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๙๒

๑๙๓ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๙๔

๑๙๕ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๑๙๖

รายชื่อคณะท�างานจัดท�า
“รายงานประจ�าปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�าปี ๒๕๖๓”
ประธาน

นายเชาวนะ ไตรมาศ

คณะท�างาน

๑) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
๒) พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
๓) นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
๔) นายบุญเสริม นาคสาร
๕) นางวิภาวรรณ หะวานนท์
๖) นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
๗) นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
๘) นางพรพิมล นิลทจันทร์
๙) นายสมพงษ์ กลีบสวัสดิ์
๑๐) นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ
๑๑) นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๒) นางอัจฉราพร นาคสาร
๑๓) นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์
๑๔) นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
๑๕) นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย
๑๖) นางพจนพร ทวนทอง
๑๗) นางกิ่งกาญจน์ ศรีแก้ว
๑๘) นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์
๑๙) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล
๒๐) นายพีรวิชฎ์ ธนกฤตย์มนตรี
๒๑) นางสาวธยารัต อาชาพิทักษ์
๒๒) นางสาวอาริตา เจริญสุข
๒๓) นางสาวทิพปภา วงษ์สิงห์

๑๙๗ รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
ผู้อ�านวยการส�านักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๕
ผู้อ�านวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�านาญการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ส๔
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ศาลรัฐธรรมนูญ
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