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ลักษณะของตราสัญลักษณ์

เป็นดวงตรารูปกลมมีขอบสองชั้น

องค์ประกอบของสัญลักษณ์ วงกลมชัน้ ใน ตรงกลางมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประดิษฐาน
อยูบ่ นพานสองชัน้ เบือ้ งบนมีพระดุลพาห์ (ซึง่ หมายถึงความสุจริตยุตธิ รรม
และความเฉลี ย วฉลาดหลั ก แหลมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ)
สถิตอยู่เบื้องล่าง มีช่อชัยพฤกษ์ (ซึ่งหมายถึง การบรรลุผลส�ำเร็จ
อันประกอบด้วยเกียรติศักดิ์) รองรับ และมีลายกนกก้านขดประกอบ
อยู่สองข้าง
					วงกลมชัน้ นอก  ใต้ชอ่ ชัยพฤกษ์ของวงกลมชัน้ ในเป็นอักษรข้อความว่า 
					“ศาลรัฐธรรมนูญ” และคั่นด้วยดอกประจ�ำยามหัวท้าย
สี
สีแดงชาด  ใช้เป็นสีพนื้ หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรมภายในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริยาธิราช อันทรงไว้ซงึ่ พระบรมเดชานุภาพและทศพิธราชธรรม
จริยา ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
					สีทอง  ใช้เป็นสีส�ำหรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์ หมายถึง ความรุง่ เรือง
มีศักดิ์ศรีสง่างามสูงส่ง
(ไม่จ�ำกัดขนาด)

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 103 ง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 หน้า 1

ก

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 14
ก�ำหนดว่า เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำ� การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ให้ เ สนอผลการสอบบั ญ ชี ต ่ อ สภาผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา
และคณะรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แสดงผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งเป็นส่วนส�ำคัญ 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน�ำ ส่วนที่ 2 ภาพรวมการเปรียบเทียบ
งบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 4 การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
และส่วนที่ 5 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานประจ�ำปีฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป
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1. รายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 เพือ่ เสนอผลการปฏิบตั งิ านและรายงานการสอบบัญชีตอ่ สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา
และคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ที่ส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาในรายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำแนกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน�ำ  ส่วนที่ 2 ภาพรวมการเปรียบเทียบงบประมาณของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 4 การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ และส่วนที่ 5 รายงานของ
ผู้สอบบัญชีและงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
(1) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(2) การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ
(3) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(4) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
(5) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(6) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
(7) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 2 ภาพรวมการเปรียบเทียบงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวน 397,437,500 (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 100,825,100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.99)
โดยมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร จ� ำ นวน 175,466,800 บาท (ลดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
จ�ำนวน 578,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33) ค่าใช้จา่ ยด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 111,267,700 บาท (เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ
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รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 41,895,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.39) และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จ�ำนวน 110,703,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 59,508,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 116.24)

ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้อง
กับแผนต่าง ๆ ในระดับ 1, 2 และ 3 ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพือ่ ให้เกิดการผลักดัน
และบูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรมมีความชัดเจน และครบถ้วน
สมบูรณ์ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนต่าง ๆ รวมทัง้ ใช้ประกอบการจัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

2. ผลการด�ำเนินงานด้านคดี

ผลการด�ำเนินงานด้านคดีของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) มีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ�ำนวน 102 เรื่อง แยกเป็นคดีที่ค้างพิจารณามาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 28 เรื่อง และคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ�ำนวน 74 เรื่อง
2) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาคดี แ ล้ ว เสร็ จ รวมจ� ำ นวน 81 เรื่ อ ง แยกเป็ น คดี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณา
แล้วเสร็จและมีคำ� วินจิ ฉัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 30 เรือ่ ง และเป็นคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั
ค�ำร้อง/จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้องในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 51 เรื่อง
3) คดีทยี่ งั คงค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ�ำนวน 21 เรือ่ ง

3. ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย

3.1 โครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1) โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ความรูค้ วามเข้าใจ ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนต่อการยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213”
2) โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
ในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”
3) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “หลักความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”
3.2 โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการให้ทนุ สนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน การเมืองการปกครอง ในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ นิสติ นักศึกษา ทีศ่ กึ ษา
อยู ่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ผู ้ ส นใจขอรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น
การจัดท�ำวิทยานิพนธ์เป็นจ�ำนวนมาก โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิตนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 8 ราย
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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4. ผลการด�ำเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมุง่ เน้นการพัฒนางานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพืน้ ที่
เพือ่ ขับเคลือ่ นเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท
ภารกิจส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ โดยได้วางกรอบแนวคิดเพือ่ หาวิธใี นการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ ทีส่ ามารถเข้าถึงประชาชนได้ทกุ กลุม่ ในสังคม
โดยมีหลักการว่าจะต้องเข้าใจง่ายและมีรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้มุ่งหวังให้สามารถสื่อสาร
และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
และสิทธิของประชาชนกับกลุ่มต่าง ๆ ของสังคมและประชาชนให้ได้มากที่สุด

5. ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของกระบวนการ
ยุตธิ รรม มีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการอ�ำนวยความยุตธิ รรม เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมต่อประชาชนและคูก่ รณี ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด สามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ ถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั ท�ำ
โครงการส�ำคัญเพื่อให้ระบบสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

6. ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสรรงบประมาณส�ำหรับใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และการพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพตามระดับสมรรถนะทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด ซึง่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีทั้งรูปแบบการฝึกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอก (Public Training) และการฝึก
อบรมภายใน (In house training) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บคุ ลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีทักษะ
และทัศนะคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้

7. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทางวิชาการ แลกเปลี่ยนทฤษฎีแนวคิด
พัฒนาการ ค�ำวินิจฉัย และประเด็นข้อกฎหมายกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกันในกรอบสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ
ภูมิภาคเอเชียและการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลกเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทางรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อนานาประเทศ โดยมีการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ
ตามค�ำเชิญของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรในต่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ในระดับนานาชาติ รวมถึงการเชิญศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเพื่อมาเยือนโดยเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

ฎ
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ส่วนที่ 4 การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
งานพระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย
อันสืบเนื่องยาวนานมากกว่าเจ็ดร้อยปี ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าร่วมงานพระราชพิธี
รัฐพิธีต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. พระราชพิธีประจ�ำ

1.1 พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
1.2 พระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี พิ ธี เกี่ ย วกั บ การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
1.3 พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

2. พิธีการอื่น ๆ

ส่วนที่ 5 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฐานะการเงินของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย สินทรัพย์ จ�ำนวน 321,190,151.00 บาท,
หนี้ สิ น จ� ำ นวน 19,757,426.44 บาท, สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น จ� ำ นวน 301,432,724.56 บาท,
รายได้ จ�ำนวน 424,091,035.6 บาท และค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 264,325,114.21 บาท
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บทน�ำ
1. ที่มาของรายงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 14 บัญญัติว่า “เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ทำ� การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีตอ่ สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชกั ช้า” ซึง่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จัดท�ำเป็น “รายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานและรายงานการสอบบัญชี
ในรอบปีดังกล่าว
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี และรายงานผลด้านการบริหารจัดการงบประมาณของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท หน้าทีภ่ ารกิจและการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุก ๆ ด้านอีกด้วย

2. ศาลรัฐธรรมนูญ : องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ ที่มีหน้าที่และอ�ำนาจต่างจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
กล่าวคือ มีหน้าที่และอ�ำนาจในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย การกระท�ำ 
และกรณีอนื่ ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเรียกว่า
“คดีรัฐธรรมนูญ” โดยรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรีย และต่อมาได้เป็นที่ยอมรับ
ในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี เบลเยียม โปรตุเกส สเปน อิตาลี ตุรกี รัสเซีย แอฟริกาใต้ ชิลี เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย
เป็นต้น
2.1 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกา ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวน 3 คน
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน 2 คน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ ซึง่ ได้รบั การสรรหาจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นทีป่ ระจักษ์ จ�ำนวน 1 คน
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(4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน 1 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 2 คน
ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (1) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็ได้
การนับระยะเวลาตาม (1) – (5) ให้นบั ถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี
ในกรณีจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งของบุคคลข้างต้นลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า 2 ปี มิได้

3
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภา*
น�ำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ**
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก
หรือสรรหา

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 3 คน

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่า
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 2 คน

* ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
** ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 7 ปี นับแต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง
และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
*** คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(1) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(4) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 201 และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 202 และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
องค์กรละ 1 คน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และมีหน้าที่เปิดเผยรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ*** ท�ำหน้าที่สรรหา
- ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
จ�ำนวน 1 คน
- ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นทีป่ ระจักษ์ จ�ำนวน 1 คน
- ผูท้ รงคุณวุฒิ จากผูร้ บั หรือเคยรับราชการในต�ำแหน่ง
ไม่ตำ�่ กว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ทียบเท่า
หรือต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 2 คน
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2.2 หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
(1) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(2) การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภาคณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ
(3) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(4) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
(5) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(6) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
(7) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 วรรคสาม ประกอบมาตรา 188
ยังบัญญัติให้การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
ของพระมหากษัตริย์ โดยมีอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และมาตรา 210 วรรคสอง ได้บัญญัติให้การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง
การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 7 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้
1) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
1.1) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 132 ประกอบมาตรา 148)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 130 บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 10 ฉบับ คือ
(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(9) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
(10)   พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 ได้บัญญัติให้กระท�ำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึง่ หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มขี อ้ ทักท้วงภายใน 10 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างดังกล่าว ก็ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป
แต่หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบดังกล่าวมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอความเห็นนัน้ ไปยังรัฐสภาและให้รฐั สภาประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติม
ตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว และเมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด�ำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 ประกอบ มาตรา 148
บัญญัตวิ า่ ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีขอ้ ความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชกั ช้า หรือในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญก็ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธาน
วุฒสิ ภาทราบโดยไม่ชกั ช้า
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/ นายกรัฐมนตรี
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร : ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน� ำ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบโดยไม่ชักช้า หรือ
2. นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยและแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
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1.2) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 148)
ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ถ้า
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(2) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้ง
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึน้
โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นอันตกไป
ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แต่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ยังคงสามารถ
ประกาศใช้บังคับได้
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/ นายกรัฐมนตรี
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร : ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน� ำ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็น
ดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือ
2. นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
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1.3) การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 149)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 149 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยัง
มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ
ไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุ ฒิ ส ภา หรื อ ประธานรั ฐ สภา แล้ ว แต่ ก รณี ว่ า ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
1.4) การพิจารณาวินจิ ฉัยร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 139)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ว่ า ต้ อ งเริ่ ม ต้ น เสนอให้ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาก่ อ น เมื่ อ สภาผู ้ แ ทนราษฎรลงมติ เ ห็ น ชอบแล้ ว ให้ เ สนอร่ า ง
พระราชบัญญัตนิ นั้ ต่อไปยังวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขัน้ ตอนการพิจารณาของวุฒสิ ภา หากวุฒสิ ภา
ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวคืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือหากวุฒสิ ภาแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วย
กับการแก้ไขและต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีนกี้ ถ็ อื ว่ามีการยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตไิ ว้กอ่ นเช่นกัน และระหว่างทีม่ กี ารยับยัง้
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 180 วัน เว้นแต่จะเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ พ้นระยะเวลา 10 วัน
ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรี
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น
เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีห ลัก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั นกั บหลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภาเห็ น ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ สนอหรื อ ส่ ง ให้ พิ จ ารณานั้ น
เป็นร่างพระราชบัญญัตทิ ม่ี หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
1.5) การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 144)
ั ญัตมิ าตรการ เพือ่ ตรวจสอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 144 ได้บญ
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติม และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำดังกล่าวเป็นอันสิน้ ผล และถ้าผูก้ ระท�ำการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระท�ำการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย แต่ถา้ ผูก้ ระท�ำการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้กระท�ำการ หรือรูว้ า่
มีการกระท�ำดังกล่าวแล้วแต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้   ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากต�ำแหน่งทัง้ คณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ของรัฐมนตรีที่พ้นจากต�ำแหน่งนั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย และให้ผู้กระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้
เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
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นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท�ำโครงการ หรืออนุมัติโครงการ หรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการด�ำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้บันทึก
ข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นพ้นจากความรับผิด
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำ� เนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกันกับกรณีที่สมาชิกของแต่ละสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นข้างต้น กล่าวคือ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ผู้กระท�ำการฝ่าฝืนสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิ
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของผู ้ นั้ น กรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด เป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระท�ำการหรือรู้ว่ามีการกระท�ำดังกล่าวแล้ว
แต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรี
ที่พ้นจากต�ำแหน่ง และให้ผู้กระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยการเรียกเงินคืน
ดังกล่าวให้กระท�ำภายใน 20 ปี นับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ สมาชิกวุฒิสภา/ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิก
		
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา เห็นว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีการกระท�ำ
ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
2. ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน
และเมือ่ สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมลู ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการ
ต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกรณีที่สมาชิกของแต่ละสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นข้างต้น
3. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็น
ดังกล่าว
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มาตรา 173)

1.6) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ

การตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 172 ได้ บั ญ ญั ติ เ งื่ อ นไขไว้ ว ่ า จะต้ อ งเป็ น การตราขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นอั น ที่ จ ะรั ก ษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชก�ำหนดให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมื่ อ พระราชก� ำ หนดมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะต้ อ งเสนอ
พระราชก� ำ หนดนั้ น ต่ อ รั ฐ สภา เพื่ อ ให้ รั ฐ สภาอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ พ ระราชก� ำ หนดนั้ น ต่ อ ไป และในระหว่ า งที่
สภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภายั ง ไม่ ไ ด้ อ นุ มั ติ พ ระราชก� ำ หนดนั้ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา
จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในห้ า ของจ� ำ นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องแต่ ล ะสภามี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ เสนอความเห็ น
ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขว่าเป็นการตราขึ้น เพื่อประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรื อ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ และให้ ป ระธานสภานั้ น ส่ ง ความเห็ น ไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใน 3 วั น นั บ แต่
วันทีไ่ ด้รบั ความเห็นเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนัน้ ไว้กอ่ นจนกว่าจะได้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ  
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีค�ำวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้ง
ค�ำวินจิ ฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีส่ ง่ ความเห็นนัน้ มา ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนั้น
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ
2. ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นนั้น ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นนั้น และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
3. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และค�ำวินิจฉัยว่า
พระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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1.7) การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 212)
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่
คดีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 212 บัญญัติไว้ จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้น
ในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ระหว่างการพิจารณา
ในศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์หรือจ�ำเลย)  หรือคู่กรณี (ผู้ฟอ้ งคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีนั้นโต้แย้ง
พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าล จะใช้บงั คับแก่คดีนนั้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าวผ่านทาง
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย  ซึ่งกรณีนี้ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดี
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำ� วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่
ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หมายถึงกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ศาลจะใช้บังคับกับคดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ศาลยุติธรรม/ ศาลปกครอง/ ศาลทหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. จะต้องเป็นกรณีทมี่ คี ดีเกิดขึน้ ในศาลก่อน และไม่วา่ คดีนนั้ จะอยูร่ ะหว่างการพิจารณาในศาลใดก็ตาม
2. ถ้าศาลเห็นเองหรือคูค่ วามหรือคูก่ รณีในคดีนนั้ โต้แย้งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่
คดี นั้ น ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ และยั ง ไม่ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น ให้ ศ าล
ส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลเช่นว่านั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
3. ศาลทีส่ ง่ ความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดีตอ่ ไปได้  แต่ตอ้ งให้รอการพิพากษาคดี
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำ� วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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1.8) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามที่ผู้ตรวจการแผ่น
ดินเป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1))
การควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ เ สนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ไม่จำ� เป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี การเสนอ
เรื่องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ วิธกี ารในการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานัน้ หมายถึง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. ไม่จำ� เป็นจะต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลก่อน  
2. ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
2) การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2))
    นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย
หรือร่างกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญยังบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าที่
และอ� ำ นาจของสภาผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี หรื อ องค์ ก รอิ ส ระด้ ว ย ทั้ ง นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 12 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มี “องค์กรอิสระ” ซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ให้มคี วามเป็น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสุจริต เทีย่ งธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดลุ พินจิ และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และกรณีทปี่ ญ
ั หานัน้ เกิดขึน้ กับ
องค์กรใดก็ให้องค์กรนัน้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิยนื่ หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็นปัญหาโต้แย้ง
ระหว่างองค์กร ก็ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี/ ประธาน
องค์กรอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ใช่เป็นลักษณะของค�ำปรึกษาหรือข้อหารือ
2. กรณีเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับองค์กรใดก็ให้องค์กรนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
3. กรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจระหว่างองค์กร ก็ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่น
หนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  
3) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
3.1) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 51)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติให้รัฐ
มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตาม และเร่งรัด
ให้รัฐด�ำเนินการ รวมทั้งมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 บั ญ ญั ติ ใ ห้ บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรง
จากการท�ำหน้าทีข่ องรัฐดังกล่าว และได้รบั ความเสียหายจากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐ หรือการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร ย่อมมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ และหน่วยงาน
ของรัฐปฏิเสธที่จะด�ำเนินการ หรือไม่ด�ำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง
และบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้โต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
(2) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยนื่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ห นั ง สื อ โต้ แ ย้ ง การด� ำ เนิ น การหรื อ ไม่ ด� ำ เนิ น การ ในกรณี นี้
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้บุคคล
หรือชุมชน และหน่วยงานของรัฐทราบ แต่หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ยังมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้อง
ครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
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(3) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใด ให้แจ้งบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ ถ้าบุคคลหรือชุมชนเห็นว่า ข้อสั่งการ
ของคณะรัฐมนตรียังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
**********************
ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง : บุคคลหรือชุมชนซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าทีข่ องรัฐ และได้รบั ความเสียหาย
จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าว ได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ และหน่วยงานของรัฐ
ปฏิเสธที่จะด�ำเนินการ หรือไม่ดำ� เนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง
และบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้โต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ดำ� เนินการเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนัน้ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
2. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ
3. กรณีนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็ให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินแจ้งให้บคุ คลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ แต่หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
4. คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดินและสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร เมือ่ คณะรัฐมนตรี
สั่งการเป็นประการใด ให้แจ้งบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ
5. ถ้าบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวเห็นว่าข้อสัง่ การของคณะรัฐมนตรียงั ไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี
6. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง    
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แผนภาพที่ 2 การใช้สทิ ธิของประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
บุคคลหรือชุมชนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการทำหนาที่ของรัฐ
และไดรับความเสียหายจากการที่หนวยงานของรัฐ
ไมปฏิบัติหนาที่ของรัฐ

ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง

ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร

รองขอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดใหตนไดรับประโยชน
ปฏิเสธไมดำเนินการ

ไมดำเนินการภายใน 90 วัน

ปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง

บุคคลหรือชุมชนผูที่ไดรับความเสียหายโตแยงเปนหนังสือตอ
หนวยงานของรัฐภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบ/ไดรับแจง
บุคคลหรือชุมชนผูไดรับความเสียหายยื่นคำรองตอผูตรวจการแผนดินวา
หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหนาที่ของรัฐ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่มีหนังสือโตแยงหนวยงานของรัฐ

ผูตรวจการแผนดิน
เห็นวาหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
แจงผูรอง

เห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง
คณะรัฐมนตรี

แจงหนวยงานของรัฐ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
แจงบุคคลหรือชุมชนผูไดรับความเสียหาย
ไมเห็นดวย

เห็นดวย

ยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจง

ศาลรัฐธรรมนูญ
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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3.2) การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทผี่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 213)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้บคุ คล ซึง่ ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 ถึงมาตรา 48 โดยการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
อันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ และต้องมิใช่เป็นกรณี
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) การกระท�ำของรัฐบาล
(2) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดกระบวนการร้องหรือผูม้ สี ทิ ธิขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(3) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการนั้นครบถ้วน
(4) เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำ� พิพากษาหรือ
ค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
(5) การกระท�ำของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจระหว่างศาล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 192
(6) การกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ โดยจะต้อง
ยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ การถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค�ำร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ โดยค�ำร้อง
ต้องระบุการกระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด และละเมิด
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร และเมือ่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั ค�ำร้องดังกล่าวแล้ว ให้พจิ ารณายืน่ ค�ำร้องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้อง
ทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ยุติเรื่อง) หรือไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในก�ำหนดเวลา ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ โดยผู้ร้องจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือ เมื่อพ้นก�ำหนดเวลา 60 วัน ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 48 ยังบัญญัตใิ ห้ผถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ ถ้าผูน้ นั้ เห็นว่า การละเมิดนัน้ เป็นผลมาจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ให้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็นภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีร่ บั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง และให้แจ้งผลการพิจารณา
ให้ ผู ้ ร ้ อ งทราบภายใน 10 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบก� ำ หนดเวลาดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
หรือไม่ยนื่ ค�ำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง ผูถ้ กู ละเมิดมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด
และละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้/ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
2. ค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชดั เจนว่าเป็นการ
กระท�ำใด และละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
3. บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนด
เวลาดังกล่าว
5. กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้อง (ยุติเรื่อง) หรือไม่ยื่นค�ำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำร้องจากผู้ร้อง ผู้ถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา 46
ต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวันที่
พ้นก�ำหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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แผนภาพที่ 3 การใช้สิทธิกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้น
ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
มาตรา 213
ผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
และไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจาก
หนวยงานของรัฐ
การกระทำ

เจาหนาที่ของรัฐ

การละเมิดนั้นเปนผลจากบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

หนวยงานซึ่งใชอำนาจรัฐ

ยื่นคำรองตอผูตรวจการแผนดิน
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูหรือตราบที่การละเมิดนั้นยังคงอยู

ยื่นคำรองตอผูตรวจการแผนดิน

ผูตรวจการแผนดิน
พิจารณาภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองจากผูรอง
เสนอคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมดวยความเห็น

ผูตรวจการแผนดิน
ไมยื่นคำรองภายใน 60 วัน
นับแตวันที่ไดรับคำรองจากผูรอง

ยุติเรื่อง

แจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบภายใน 10 วัน
นับแตวันที่ครบกำหนดเวลา

การกระทำขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

ผูรองยื่นคำรองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความเห็นของผูตรวจการแผนดินหรือ
เมื่อพนกำหนด 60 วัน ที่ผูตรวจการแผนดินไมยื่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
นับแตวันที่ไดรับคำรองจากผูรอง

การละเมิดนั้นเปนผลจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ผูรองยื่นคำรองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ

การกระทำที่ไมสามารถใชสิทธิยื่นคำรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 มาตรา 47

ไดแก (1) การกระทำของรัฐบาล (2) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดกำหนดกระบวนการรอง
หรือผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว (3) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ
และยังมิไดดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถวน (4) เรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำพิพากษาหรือคำสัง่ ถึงทีส่ ดุ แลว (5) การกระทำของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดปญหา
เกี่ยวกับอำนาจระหวางศาล (6) การกระทำที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตุลการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการศาลทหาร รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

19

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

4) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
4.1) การพิจารณาวินจิ ฉัยการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา 49)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 49 ว่าบุคคลใด
จะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ และหากผู้ใด
ทราบว่ามีการกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้เลิกการกระท�ำ
ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�ำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง ผูร้ อ้ งจะยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดี
อาญาต่อผู้กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็นการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : อัยการสูงสุด/ ผู้ทราบการกระท�ำ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. ผูใ้ ดทราบว่ามีการกระท�ำอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีสิทธิที่จะยื่นค�ำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำ
ดังกล่าวได้
2. หากอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�ำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อ
การด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

4.2) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 (9))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 255 ได้บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท�ำมิได้ นอกจากนี้ มาตรา 256 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ดว้ ยว่า ในกรณีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหมวด 1 บททัว่ ไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ ก่อนด�ำเนินการ
น�ำร่างรัฐธรรมนูญทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริยเ์ พือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย จะต้องจัดให้มกี ารออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
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อย่างไรก็ดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภา
รวมกันแล้วแต่กรณี มีสทิ ธิเข้าชือ่ กันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั การลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขหรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลกั ษณะทีเ่ ป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของ
ศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�ำนาจได้และให้ประธานแห่งสภา
ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง โดยในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
2. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกันแล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม มีลักษณะที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 คือ การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะ
ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (8) คือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์
หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่
ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�ำนาจได้ ในกรณีที่เป็นไปตามมาตรา 256 (8) ดังกล่าว
ต้องจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติกอ่ นทีจ่ ะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย
3. ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
4. ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
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5) การวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 178)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 178 ได้บัญญัติให้หนังสือสัญญาใด
ที่ประเทศไทยท�ำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือ
สัญญาดังกล่าว ได้แก่
(1) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(2) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขต
อ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
(3) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(4) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง อันได้แก่ หนังสือสัญญาเกีย่ วกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอดังกล่าว
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยหนังสือสัญญาใด
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : คณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. หนังสือสัญญาบางประเภททีป่ ระเทศไทยท�ำกับประเทศอืน่ หรือองค์กรระหว่างประเทศทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติไว้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
2. ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
3. ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอจากคณะรัฐมนตรี  
6) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
6.1) การพิจารณาวินจิ ฉัยการสิน้ สุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัตขิ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา 82)
ก. กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
					รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) ลาออก (มาตรา 101 (3))
(2) ขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 97)
(3) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 98)
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(4) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184 หรือมาตรา 185)
(5) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา 101 (8))
(6) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองอืน่ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีพ่ รรคการเมืองมีมติ ให้ถอื ว่าสิน้ สุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ทีพ่ น้ 30 วันดังกล่าว
(มาตรา 101 (9))
(7) ขาดจากการเป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง แต่ ใ นกรณี ที่ ข าดจากการเป็ น สมาชิ ก
ของพรรคการเมืองเพราะมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนด 60 วันนั้น (มาตรา 101 (10))
(8) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 101 (12))
ข. กรณีสมาชิกวุฒิสภา
				
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ลาออก (มาตรา 111 (3))
(2) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 108)
(3) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา 111 (5))
(4) กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือยอมตนอยูใ่ ต้อาณัตขิ องพรรคการเมืองใด ๆ (มาตรา 113)
หรือกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 184 หรือมาตรา 185)
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และ
ให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องส่งค�ำร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผูน้ นั้ สิน้ สุดลง
หรือไม่ (มาตรา 82 วรรคหนึง่ ) เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณา หากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่าสมาชิกผูถ้ กู ร้อง
มีกรณีตามทีถ่ กู ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้สมาชิกผูถ้ กู ร้องหยุดปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ� วินจิ ฉัย
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้อง
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลง ให้ผนู้ นั้ พ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วนั ทีห่ ยุดปฏิบตั หิ น้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการ
ที่ผู้นั้นได้กระท�ำไปก่อนพ้นจากต�ำแหน่ง และมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (มาตรา 82 วรรคสองและวรรคสาม)  
นอกจากนี้ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
(มาตรา 82 วรรคสี่)
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (12) หรือ มาตรา 111 (3)
(4) (5) หรือ (7) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องส่งค�ำร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
2. เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณา หากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่าสมาชิกผูถ้ กู ร้องมีกรณีตามที่
ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้สมาชิกผูถ้ กู ร้องหยุดปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ� วินจิ ฉัย และ
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้อง
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที  ่
3. คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจมีความเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยสามารถให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
6.2) การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 170)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 170 ได้บญ
ั ญัตเิ หตุทคี่ วามเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
(1) ตาย (มาตรา 170 (1))
(2) ลาออก (มาตรา 170 (2))
(3) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ (มาตรา 170 (3))
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา 160)
(5) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา 186) หรือกระท�ำการต้องห้าม
ในการเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ หรือคงไว้ซงึ่ ความเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ต่อไป ไม่เป็นไปตาม
จ�ำนวนที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา 187)
(6) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี (มาตรา 171)  
นอกจากเหตุทที่ ำ� ให้ความเป็นรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเฉพาะตัวด้วยเหตุขา้ งต้นแล้ว ความเป็นรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเนือ่ งจากด�ำรงต�ำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี อีกด้วย (มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา
158 วรรคสี่)
ในกรณีตาม (2) (4) (5) หรือ กรณีนายกรัฐมนตรีด�ำรงต�ำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องส่งค�ำร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรี
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

24

ของรัฐมนตรีผนู้ นั้ สิน้ สุดลงหรือไม่ นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ยังบัญญัตใิ ห้คณะกรรมการการเลือกตัง้
สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ได้ด้วย
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า รัฐมนตรีผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สั่งให้รัฐมนตรีผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุตามมาตรา 170 (2) (4) หรือ (5) หรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
2. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีความเห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญสามารถให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
7) การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีอนื่ ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้อยูใ่ นอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
7.1) การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้องคัดค้านมติ ค�ำสั่ง และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
(1) การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสอง และ
วรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับเลือก
ให้ เ ป็ น หั ว หน้ า พรรคการเมื อ ง เป็ น ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งต่ อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
โดยค� ำ ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งจะต้ อ งประกอบด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
อย่างไรก็ด  ี ภายหลังจากการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่า ค�ำขอจดทะเบียน
จัดตัง้ พรรคการเมืองไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผล
เพือ่ แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ และเมือ่ พ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มกี ารแก้ไข
ให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติ
ไม่ รั บ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง และให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งแจ้ ง มติ ดั ง กล่ า วให้ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ภายหลังจากที่รับทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาและมีมติไม่รบั จดทะเบียน
จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง เนื่ อ งจากผู ้ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นพรรคการเมื อ งไม่ ด� ำ เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�ำขอ
จัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
2. ภายหลังจากที่รับทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับของ
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสาม และ
วรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ข้อบังคับ
พรรคการเมือง นอกจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว จะต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่กอ่ ให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และไม่ครอบง�ำหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี หากปรากฏภายหลังว่า ข้อบังคับของพรรคการเมืองทีไ่ ด้ยนื่ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไม่มีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และให้แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีม่ มี ติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วหากไม่มกี ารแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถกู ต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนัน้ สิน้ สภาพความเป็นพรรคการเมือง
ภายหลังจากที่รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติ
ให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : หัวหน้าพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอน
ข้อบังคับพรรคการเมือง เนื่องจากไม่มีรายการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด และให้แจ้งมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีมติ
2. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภายใน
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไข
ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
3. หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งนั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งคั ด ค้ า นมติ ใ ห้ เ พิ ก ถอนข้ อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง
ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ภ ายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง มติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(3) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
มาตรา 22 วรรคห้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและก�ำกับดูแลไม่ให้สมาชิกกระท�ำการ
อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทัง้ ระเบียบ ประกาศ และค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ และ
เมือ่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือให้มกี ารเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุมและก�ำกับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในพรรคการเมืองกระท�ำการในลักษณะที่อาจท�ำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมือง
กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกผู้นั้น
ยุติการกระท�ำโดยพลัน และก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการที่จ�ำเป็นเพื่อมิให้เกิดการกระท�ำดังกล่าวอีกแล้วแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีมติ อย่างไรก็ดี หากความปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีค�ำสั่ง
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดงั กล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา 20 ปี นับแต่วนั ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
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ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่งโดยค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบเอง หรือได้รบั แจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมืองกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนตามที่กฎหมายก�ำหนด
แต่ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการ
ให้สมาชิกยุติการกระท�ำดังกล่าว
2. นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณามี ค� ำ สั่ ง ให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา 20 ปี นับแต่วันที่
พ้นจากต�ำแหน่ง
3. กรรมการบริหารพรรคการเมืองทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งโดยค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ มีสทิ ธิยนื่
ค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
(4) การวินจิ ฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีใ่ ห้พรรคการเมืองสิน้ สภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคสาม
พระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2560 ได้ บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
เหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไว้หลายประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือมีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียน
พรรคการเมือง หรือไม่มีการประชุมใหญ่หรือไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองหรือมีผแู้ จ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดสิน้ สภาพด้วยเหตุดงั กล่าว ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีทเี่ ป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิน้ สภาพ ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ประกาศ
การสิ้ น สภาพของพรรคการเมื อ งในราชกิ จ จานุ เ บกษา และให้ พ รรคการเมื อ งนั้ น สิ้ น สภาพตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมืองด้วย
อย่ า งไรก็ ดี หากหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งที่ ถู ก ประกาศสิ้ น สภาพไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พิ จ ารณากรณี พ รรคการเมื อ ง
กระท� ำ การตามเหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมื อ ง และนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได้ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ และคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
มีกรณีดงั กล่าวเกิดขึน้ จริงและประกาศการสิน้ สภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนัน้
สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าว
เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง
2. หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  
(5) การวินจิ ฉัยขอให้ยบุ พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มาตรา 92
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ได้บัญญัติเหตุ
แห่งการยุบพรรคการเมืองในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองใดกระท�ำการ
อันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกระท�ำการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันอาจเป็น
ปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระท�ำการฝ่าฝืน
บทบัญญัตขิ องกฎหมาย หรือมีเหตุอนั จะต้องยุบพรรคการเมืองตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการการเลือกตัง้ สามารถ
ยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้ และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่า
พรรคการเมืองได้กระท�ำการตามเหตุดงั กล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 93
ก�ำหนดว่า เมือ่ ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา 92 คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะยืน่ ค�ำร้องเอง หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้อง
และด�ำเนินคดีแทนก็ได้ และเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดี นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือด�ำเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง
**********************
ผู ้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง : คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง / นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยได้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ พรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นเหตุอนั จะต้อง
ยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใด
กระท�ำการอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
2. คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ สามารถยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้ และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการ
ไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองได้กระท�ำการตามเหตุดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
(6) การวินจิ ฉัยกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เกีย่ วกับ
การด�ำเนินการในเรื่องที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มาตรา 141
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 140
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้พรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ หรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 และยังด�ำรงอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บงั คับ
เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูก่ อ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บงั คับ
ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพือ่ ด�ำเนินการตามมาตรา 141 ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยให้ถอื ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส�ำนักงานจัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 141
ได้กำ� หนดให้พรรคการเมืองต้องด�ำเนินการในเรือ่ งและภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เช่น การแจ้งเปลีย่ นแปลงสมาชิกทีแ่ ตกต่าง
ไปจากทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือด�ำเนินการให้มสี มาชิกให้ครบ
ห้าร้อยคน หรือจัดให้มที นุ ประเดิมจ�ำนวนหนึง่ ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือจัดให้มกี ารประชุม
ใหญ่เพือ่ แก้ไขข้อบังคับและจัดท�ำค�ำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง
ให้ถกู ต้อง และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับของพรรคการเมืองทีแ่ ก้ไขใหม่ เป็นต้น
การวินจิ ฉัยเรือ่ งใด ๆ ดังกล่าวทีม่ ผี ลกระทบต่อพรรคการเมือง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะวินจิ ฉัย ในกรณีทพี่ รรคการเมือง
ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ให้พรรคการเมืองยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยได้ภายใน
60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : พรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยในเรื่องที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมืองเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ในเรื่องใด ๆ หรือต้องด�ำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
2. พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. พรรคการเมืองยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบค�ำวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
7.2) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การคั ด ค้ า นมติ ข องคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ผู ้ ว ่ า การ
ตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าเป็นการก�ำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
มาตรา 31)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 31 บัญญัติ
ให้การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา
27 (1) และ (2) หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการก�ำหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติ
ต่อหน่วยรับตรวจ หรือท�ำให้มีการตรวจสอบใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่าการ
ไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้
มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าการ
เห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผวู้ า่ การไม่มคี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ผวู้ า่ การมีสทิ ธิ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำ� วินิจฉัยต่อไป
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการคัดค้านมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าเป็นการก�ำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
มีผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 31)
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือการก�ำหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 27 (1) และ (2) มีผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาทบทวนก็ได้ (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง)
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2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาทบทวนแล้ว และมีมติยนื ยันว่าการวางนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือการก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. หากผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินไม่เห็นด้วยกับมติในการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจแผ่นดิน
ให้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยต่อไป (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 31 วรรคสอง)
7.3) การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 บัญญัติให้ในระหว่างอายุ
ของวุฒิสภาซึ่งมีก�ำหนด 5 ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ตามมาตรา 269 (4) ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
การด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี
หรือเป็นการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่า กรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว
ซึง่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติสง่ เรือ่ งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจโดยเร็ว ทัง้ นี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้รับฟังตามที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
การใช้สทิ ธิตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง : วุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ :
1. การด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผล
มาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง
2. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ
และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
3. วุฒสิ ภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว
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นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีน่ อกเหนือจากการ
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
(1) การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหา
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยเป็นหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอแนะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 132 (2) ก�ำหนดให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งในกรณี
ของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐสภาจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีผ่ า่ นความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่ามีขอ้ ความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภามีอ�ำนาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามความเห็ น และข้ อ สั ง เกต
ของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น กรรมการสรรหาผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ และร่ ว มกั บ องค์ ก รอิ ส ระอื่ น
ในการก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้ ง ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานธุ ร การของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิ ส ระ ทั้ ง นี้
จะต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมดั ง กล่ า วภายใน 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 217 มาตรา 219 และมาตรา 276
ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารประกาศใช้ “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561” แล้ว
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 5 ก. วันที่ 30 มกราคม 2561) นอกจากนี้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 14
ยังบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนหนึ่งคน ท�ำหน้าที่
เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้วย
(2) หน้าที่และอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 193 บัญญัติให้แต่ละศาล
ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาลในกรณีนี้
พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งรับผิดชอบ
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มรี องเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูช้ ว่ ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการ
ด้วยก็ได้
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 (1) บัญญัติให้การบรรจุ
และแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ
และมาตรา 16 บัญญัตใิ ห้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
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นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่บัญญัติหน้าที่และอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญไว้ อาทิ
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 5/1 บัญญัติให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็นต้น
2.3 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและผลของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำคัญเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และผลของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
(1) องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการท�ำค�ำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วย
ตุลาการไม่น้อยกว่า 7 คน (รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคหนึ่ง)
(2) ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก�ำหนด
ข้อยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่น (รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสอง) ยกเว้นกรณีการวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใด ไม่เป็นไป
ตามมาตรา 172 วรรคหนึ่ง จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 173)
(3) รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินจิ ฉัย
ในส่วนของตน พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมและให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ความเห็น
ส่วนตนให้ทำ� โดยสังเขปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยการท�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวองค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการ
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้จัดท�ำค�ำวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้ ค�ำวินิจฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
30 วัน นับแต่วันที่มีคำ� วินิจฉัย (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 75)
(4) ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและ
หน่วยงานของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่)
(5) ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว
เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา 5 นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป
แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 212)
(6) สาระส�ำคัญของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและค�ำขอในค�ำร้อง
หรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ข้อโต้แย้งในค�ำชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในแต่ละประเด็น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้ง
ผลแห่งค�ำวินิจฉัย นอกจากนี้ค�ำวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจ�ำเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะ
จดแจ้ ง เหตุ ดั ง กล่ า วแล้ ว ติ ด รวมไว้ กั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย (พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 73)
2.4 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 วรรคสอง บัญญัติว่า “การยื่นค�ำร้อง
และเงื่ อ นไขการยื่ น ค� ำ ร้ อ ง การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย การท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย และการด� ำ เนิ น งานของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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ของศาลรัฐธรรมนูญ” ซึง่ ปัจจุบนั พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 12 ก วันที่ 2 มีนาคม 2561) โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้บญ
ั ญัตใิ ห้ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจออกข้อก�ำหนด
ระเบียบ และประกาศของศาล เพือ่ ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มีการออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศใช้บังคับแล้ว
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 97 ก วันที่ 17 กันยายน 2562) รวมถึงได้ออกระเบียบและประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
(1) ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 112 ก วันที่ 22 ตุลาคม 2562)
(2) ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ท�ำการศาล
พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 112 ก วันที่ 22 ตุลาคม 2562)
(3) ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 109 ก วันที่ 17 ตุลาคม 2562) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคหนึง่
ก�ำหนดให้ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีอ�ำนาจค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ ได้ และในการวินจิ ฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทกุ ประเภท เว้นแต่
จะมีกฎหมายบัญญัตหิ า้ มรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่วา่ การไต่สวนพยานหลักฐานนัน้ จะมีขอ้ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไปจากขัน้ ตอน
วิธกี าร หรือกรอบเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คกู่ รณีฝา่ ยอืน่ ในการน�ำสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว
ก็ให้ศาลรับฟังได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้การพิจารณาของศาลจะต้องเป็นไปโดยความรวดเร็วตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ และในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอำ� นาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ  ตลอดจน
ขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน ด�ำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
		 1) การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้
การที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีสามารถกระท�ำได้ 2 กรณี คือ  
1.1) กรณีจดั ท�ำเป็นค�ำร้อง โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 42 ก�ำหนดให้ ค�ำร้องที่จะยื่นต่อศาลต้องท�ำเป็นหนังสือใช้ถ้อยค�ำสุภาพ มีรายการครบถ้วน
ตามแบบทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ อย่างน้อยต้องระบุ (1) ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูร้ อ้ ง (2) เรือ่ งหรือการกระท�ำ
ทัง้ หลายอันเป็นเหตุให้ตอ้ งขอให้ศาลมีคำ� วินจิ ฉัย พร้อมทัง้ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง (3) มาตราของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�ำร้อง (4) ค�ำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้ง
เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
การยื่นค� ำร้องดังกล่าว ให้ คู ่ ก รณี จัด ท� ำส� ำ เนายื่ นต่ อ ศาลตามจ�ำ นวนที่ ก� ำ หนดในข้ อ ก� ำ หนด
ของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ค�ำร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดั เจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้คำ� แนะน�ำแก่ผรู้ อ้ งเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมค�ำร้องนัน้ ให้ถกู ต้อง ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ผูร้ อ้ งจะด�ำเนินการ
ทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้ทนายความหรือบุคคลอื่นยื่นค�ำร้องหรือด�ำเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะ
ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถที่อาจด�ำเนินการแทนผู้รับมอบฉันทะได้
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รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

			1.2) กรณีจัดท�ำเป็นหนังสือราชการ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 41 วรรคสอง ก�ำหนดให้การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้
จะต้องท�ำเป็นหนังสือ
(1) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ หรือนายกรัฐมนตรี ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
(2) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยการด�ำเนินการดังกล่าว ให้ศาลนัน้ ส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งของคูค่ วาม (หรือคูก่ รณี) พร้อมด้วยเหตุผล
ไปยังส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
(3) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชก�ำหนด
(4) สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
(5) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
(6) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
(7) คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา
(8) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(9) การขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีอนื่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
อื่นก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาล ที่ข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ทำ� เป็นหนังสือ
ทั้งนี้ หนังสือที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีข้างต้น ตามมาตรา 43 ก�ำหนดให้ท�ำเป็นหนังสือ
ราชการ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้อง ความประสงค์ทจี่ ะให้ศาลด�ำเนินการ และมาตรา
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีผู้ยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยแล้ว หากศาลเห็นว่า
เป็นกรณีที่เป็นไปตามมาตรา 41 วรรคสอง ข้างต้น ให้ศาลรับไว้พิจารณาและด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 50
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ข้อ 17 ได้ก�ำหนด
ช่องทางในการยื่นค�ำร้องต่อศาลไว้ ดังนี้
(1) ยื่นค�ำร้องต่อศาลด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นด�ำเนินการแทน
(2) ส่งทางไปรษณีย์
(3) ส่งทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
ที่ศาลก�ำหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2562 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และประกาศส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง ข้อปฏิบตั แิ ละเงือ่ นไข ประเภท รูปแบบ และ
ขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในการยืน่ ค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยหรือเอกสารอืน่ ใด
ทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษารายละเอียดได้ทาง www.constitutionalcourt.or.th
หัวข้อ “ยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”
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   นอกจากนี้ ประชาชนสามารถขอรับค�ำปรึกษาด้านกฎหมายได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ทีท่ ำ� การศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(2) ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2142 5074 และหมายเลข 0 2142 5075 หรือสายด่วน
(Call center) 1201 ในวันและเวลาราชการ
(3) ติดต่อทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ (www.constitutionalcourt.or.th)
ภายใต้ชื่อ “ปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ” และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ‘office@constitutionalcourt.or.th’
		 2) การพิจารณารับค�ำร้อง
เมื่ อ มี ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 49 ก�ำหนดให้การพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่
ศาลจะแต่งตัง้ ตุลาการไม่นอ้ ยกว่า 3 คนเป็นผูพ้ จิ ารณาก็ได้ และเมือ่ มีผยู้ นื่ ค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย ให้สำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้คณะตุลาการดังกล่าวภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้อง
ตามข้อก�ำหนดของศาล และให้คณะตุลาการดังกล่าวมีอำ� นาจตรวจและมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นค�ำสั่งของศาล
ในกรณีท่ีคณะตุลาการมีความเห็นไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา ให้เสนอศาลพิจารณาภายใน 5 วันดังกล่าว
และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้องด้วย
ให้จัดท�ำเป็นค�ำสั่งของศาล หากศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะตุลาการให้ด�ำเนินการตามความเห็น
ของศาล ค�ำสั่งของคณะตุลาการที่สั่งรับหรือไม่รับค�ำร้องให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการ
ให้ศาลพิจารณาและมีค�ำสั่งว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้รับค�ำร้อง
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แผนภาพที่ 4 ช่องทางการยื่นค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ

ชองทางที่ 1

**ยื่นดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะ
ใหบุคคลอื่นมายื่นแทน

ยื่นไดที่ หองรับคำรอง ชั้น 2
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
(อาคาร A) ถนนแจงวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจงผล
การรับคำรองหรือหนังสือตามที่
ผูรองระบุหรือแจงไว

ชองทางที่ 2
การยื่นคำรองหรือหนังสือ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย

มี 3 ชองทาง

ชองทางที่ 3

เขาสูระบบ
กดเลือก “ยื่นคำรองใหม”

เลือกประเภทผูรองและประเภทคดี
ที่จะยื่นคำรองหรือหนังสือ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจง
ผลการรับคำรองหรือหนังสือ
ทางระบบ e-Filing
และ e-mail ที่ระบุไว

**สงทางไปรษณีย

สงมายัง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
(อาคาร A) เลขที่ 120 หมู 3
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

**สงทางระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส
(e-Filing)

ทางเว็บไซตศาลรัฐธรรมนูญที่
http://www.constitutionalcourt.or.th
คลิกที่ “ยื่นคำรองทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Filing)”

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
ผานทาง e-mail ที่ ลงทะเบียน

ยอมรับขอปฏิบัติและเงื่อนไข
ในการยื่นคำรองทาง e-Filing

กรอกขอมูลคำรองหรือหนังสือ
ตามที่ระบบกำหนด

จัดทำคำรองหรือหนังสือ
และรายการเอกสารประกอบ
คำรองหรือหนังสือที่จำเปน
ตามที่ระบบกำหนด
พรอมลงลายมือชื่อในเอกสารทุกหนา

ยืนยันการสงคำรอง
หรือหนังสือ

จัดทำเอกสารใหอยูในรูปแบบ
ไฟล PDF. แนบตามรายการ
และขนาดที่ระบบกำหนด
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3) การแจ้งผู้ร้องและส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง
หรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส�ำเนาค�ำร้อง ให้ยื่น
ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด และให้นำ� ความ
ในมาตรา 42 เกี่ยวกับรายละเอียดของค�ำร้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด หรือไม่มารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะเวลา
ที่ศาลก�ำหนด ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ศาลด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54
		 4) องค์คณะและการพิจารณาคดี
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ได้นยิ าม
ความหมายของค�ำว่า “การพิจารณาคดี” คือ “การด�ำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึง การไต่สวน การประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา” ในขณะที่ค�ำว่า “กระบวนพิจารณา” หมายความว่า “การกระท�ำใด ๆ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระท�ำโดยคู่กรณี หรือโดยศาล
หรือตามค�ำสั่งศาล ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระท�ำต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือศาลกระท�ำต่อ
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย รวมถึงการส่งค�ำร้องและเอกสารอื่น ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น” และค�ำว่า “การนั่งพิจารณา”
หมายความว่ า “การที่ ศ าลออกนั่ ง เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคดี โ ดยคู ่ ก รณี มี สิ ท ธิ ม าอยู ่ ต ่ อ หน้ า ศาล” นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ยังได้ก�ำหนดรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลไว้ดังนี้  
4.1) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 59
ก�ำหนดให้การนัง่ พิจารณาของศาลให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ศาลเห็นเป็นการสมควรเพือ่ รักษาความเรียบร้อยในบริเวณ
ทีท่ ำ� การศาล หรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอำ� นาจก�ำหนดบุคคลทีจ่ ะอยูใ่ นห้องพิจารณาคดีได้ และเมือ่ ศาล
ประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันนัด ส่วนก�ำหนด
วันนัดไต่ส่วนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก�ำหนด และให้ปิดประกาศก�ำหนดนัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�ำการศาลด้วย
4.2) การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน  
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 60
และมาตรา 61 ก�ำหนดให้คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้ และมีสิทธิขอตรวจพยาน
หลักฐานและขอส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในเวลาท�ำการได้ และเพื่อให้การพิจารณา
คดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลอาจก�ำหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้คู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน อย่างไรก็ดี ในการอ้างพยานหลักฐานนั้น ให้คู่กรณี
ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และวิธีการที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก�ำหนดว่าจะมีค�ำวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 7 วัน
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 62 ก�ำหนดให้ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ศาลมีอ�ำนาจสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค�ำถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม และเพื่อประโยชน์
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แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาลก�ำหนดไว้ก็ได้
โดยให้ ฝ ่ า ยที่ อ ้ า งพยานเป็ น ผู ้ ซั ก ถามก่ อ น หลั ง จากคู ่ ก รณี ถ ามพยานแล้ ว ห้ า มมิ ใ ห้ คู ่ ก รณี ฝ ่ า ยใดถามพยานอี ก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
4.3) การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ทำ� การศาล
นอกเหนือจากการไต่สวนพยานหลักฐานภายในศาลแล้ว พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 63 ก�ำหนดให้ศาลอาจอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอก
ทีท่ ำ� การศาลตามทีค่ กู่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่ายร้องขอ โดยอาจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพตามข้อก�ำหนดของศาลได้
และให้ ถื อ ว่ า กระท� ำ ในห้ อ งพิ จ ารณาของศาล โดยให้ ฝ ่ า ยที่ ร ้ อ งขอเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ จั ด ให้ มี ร ะบบดั ง กล่ า ว
และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในกรณีทศี่ าลเห็นสมควร หรือในกรณีทคี่ กู่ รณีฝา่ ยทีอ่ า้ งพยานนัน้ ร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจ
ก�ำหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นทีศ่ าลก�ำหนดหรือทีศ่ าลอนุญาตให้คกู่ รณีฝา่ ยทีร่ อ้ งขอก�ำหนด โดยให้สง่ ต้นฉบับบันทึกถ้อยค�ำ
ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส�ำเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ดีหากคู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าวในประเด็นใด ให้ทำ� ค�ำคัดค้านเป็นหนังสือยืน่ ต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า แล้วตอบ
ข้อซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาล และศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล
หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธทีจ่ ะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยาน
บุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ เป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นหรือสมควรเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านัน้ มิได้ และเมือ่ พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำ
ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยค�ำของพยาน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 64
ในระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไว้ในส�ำนวน และจัดให้
คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากคู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาล
ท�ำรายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นแทนการลงลายมือชื่อ และให้ศาลบันทึกการให้ถ้อยค�ำของพยาน
ในการไต่สวนรวมไว้ในส�ำนวนด้วย โดยใช้อปุ กรณ์บนั ทึกเสียงหรืออุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสียง หรือวิธกี ารอืน่ ใดตามข้อก�ำหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 66
4.4) การให้โอกาสคู่กรณีร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี  
คูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดหรือทัง้ สองฝ่ายมีสทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้
ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท�ำเป็นหนังสือ
เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท�ำด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนีค้ กู่ รณี พยานในส่วนทีเ่ กีย่ วกับค�ำเบิกความของตน หรือบุคคลภายนอก
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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ซึง่ มีสว่ นได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี มีสทิ ธิขอตรวจดู ขอคัดส�ำเนา หรือขอส�ำเนาทีม่ คี ำ� รับรองความถูกต้อง
ของเอกสารในส�ำนวนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยจะก�ำหนดให้ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 67 และมาตรา 68
		 5) มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นมาตรการที่สำ� คัญ
อย่างหนึ่งอันจะท�ำให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีผลในทางปฏิบัติเพื่อบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวไว้ เจตนารมณ์ของ
การก�ำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้นเพื่อต้องการที่จะให้มีการชะลอหรือระงับการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เป็นการชั่วคราวหรือคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอในระหว่าง
การพิจารณาคดี อันจะมีผลเป็นการคุ้มครอง ป้องกัน และยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การ
แก้ไขเยียวยาในภายหลัง หากยังคงปล่อยให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้
อ� ำ นาจรั ฐ หรื อ คู ่ ก รณี ใ นคดี รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง คงกระท� ำ การหรื อ ด� ำ เนิ น การหรื อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งเหล่ า นั้ น ต่ อ ไป
ซึง่ หากต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าการกระท�ำหรือการด�ำเนินการหรือการพิจารณาของหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ดังกล่าว จนเป็นเหตุทำ� ให้มกี ารใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบุคคล
ผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดความเสียหายแก่สาธารณะ
หรือประเทศชาติอย่างรุนแรงจนไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลได้ รัฐอาจจ�ำต้องเข้ามาชดเชยเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนแทน และอาจเป็นที่กล่าวได้ว่า“ความยุติธรรมของศาลในการที่จะคุ้มครอง
สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนนัน้ มาไม่ทนั เวลา” ดังนัน้ มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยในคดีรฐั ธรรมนูญ
จึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเด็นอื่นหรือผลของค�ำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญเท่านั้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 71
วรรคหนึ่ง จึงได้บัญญัติหลักการก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยไว้ว่า “เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หรือเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึงและค�ำร้อง
ของผูร้ อ้ งมีเหตุอนั มีนำ�้ หนักทีศ่ าลจะวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามค�ำร้อง เมือ่ ศาลเห็นสมควรหรือคูก่ รณีได้ยนื่ ค�ำขอ ให้ศาลมีอำ� นาจ
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารใด ๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยและออกค�ำสัง่ ไปยังหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีท่ีก�ำหนดในข้อก�ำหนดของศาล”
และวรรคสอง บัญญัติว่า “มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น”  
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2562 หมวด 2 การพิจารณา ส่วนที่ 5
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ข้อ 37 ถึงข้อ 40 ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีเกี่ยวกับ
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย สรุปได้ดังนี้
1) การยื่นค�ำขอก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
1.1) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอมาในค�ำร้องหรือค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรืออาจยื่นค�ำขอ
ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลวินิจฉัยคดี เพื่อให้ศาลมีมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย อันจะมีผลเป็นการชะลอ
หรือระงับการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นการชัว่ คราว
หรือมีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี หรือ
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เพื่อประโยชน์แก่การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลในภายหลัง ทั้งนี้ ค�ำขอดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็น
อย่างชัดแจ้งว่าประสงค์ให้ศาลก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวอย่างใด เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างร้ายแรง
ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังประการใด หรือเพือ่ ป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึงอย่างไร (ข้อ 37 วรรคหนึง่ และ
วรรคสอง)
1.2) ในกรณีที่ไม่มีค�ำขอของคู่กรณี แต่พฤติการณ์แห่งคดีมีความจ�ำเป็นรีบด่วน ศาลอาจก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยได้ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่กรณี (ข้อ 37 วรรคสาม)
2) กรณีที่ศาลหรือคณะตุลาการมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องขอมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
ในกรณี ที่ ศ าลหรื อ คณะตุ ล าการเห็ น ว่ า ค� ำ ขอให้ ศ าลก� ำ หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารชั่ ว คราว
ก่อนการวินิจฉัยใดยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา
หรือไม่มีเหตุอันมีน�้ำหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามค�ำขอ ให้สั่งไม่รับค�ำขอดังกล่าว (ข้อ 38)
3) การด�ำเนินการก่อนมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
3.1) เมื่อศาลหรือคณะตุลาการมีค�ำสั่งรับค�ำขอตามข้อ 37 วรรคหนึ่ง และส่งส�ำเนาค�ำขอให้คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งท�ำค�ำคัดค้านค�ำขอนั้นแล้ว ให้ศาลนัดไต่สวนค�ำขอโดยเร็วเพื่อให้คู่กรณีน�ำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาล
ตามข้ออ้างหรือข้อคัดค้านของแต่ละฝ่าย และให้ศาลมีคำ� สั่งเกี่ยวกับค�ำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (ข้อ 39 วรรคหนึ่ง)
3.2) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินรีบด่วนเป็นกรณีพิเศษและมีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารใดๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัย ศาลอาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารใด ๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัย
ตามที่เห็นสมควรแก่กรณีได้โดยไม่ต้องไต่สวนและไม่ต้องรับฟังความเห็นของคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนก็ได้ (ข้อ 39
วรรคสอง)
4) ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวในคดีรัฐธรรมนูญแต่ละประเภท
4.1) มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยตามข้อ 37 วรรคหนึง่ หรือวรรคสาม ศาลอาจมีคำ� สัง่
อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ก็ได้ (ข้อ 40 วรรคหนึ่ง)  
(1) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 210 วรรคหนึง่ (1) หากกฎหมายมิได้กำ� หนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยไว้เป็นการเฉพาะ และ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะอย่างส�ำคัญ ศาลอาจมีค�ำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้
อ�ำนาจรัฐรอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการเรือ่ งนัน้ ไว้กอ่ น หรือชะลอการบังคับใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีคำ� สั่งเป็นอย่างอื่น แล้วแต่กรณี
(2) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ศาลอาจมีค�ำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ซึ่งใช้
อ�ำนาจรัฐ หรือคู่กรณี รอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำ� วินิจฉัยหรือจนกว่า
ศาลจะมีคำ� สั่งเป็นอย่างอื่น  
(3) คดีเ กี่ยวกั บการร้ อ งขอให้ เ ลิ ก การกระท� ำ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ศาลอาจมีคำ� สั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ หรือคู่กรณี กระท�ำการหรือระงับการกระท�ำใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลจะมีคำ� วินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น  
(4) คดีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนยืน่ ค�ำร้อง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 ศาลอาจมีค�ำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหรือรอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการเรื่องอื่นใดไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัย
หรือจนกว่าศาลจะมีคำ� สั่งเป็นอย่างอื่น
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(5) คดี เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ ต ้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภา ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 178 ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผูซ้ งึ่ ใช้อำ� นาจรัฐรอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
(6) คดีทผี่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลอาจมีคำ� สั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำ� นาจรัฐ
กระท�ำการหรือมิให้กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ กีย่ วข้องจนกว่าศาลจะมีคำ� วินจิ ฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีคำ� สัง่ เป็นอย่างอืน่
(7) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้ชะลอการด�ำเนินการหรือการบังคับการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งการ
ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัย
หรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
(8) คดีทขี่ อให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอืน่ ศาลอาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูข้ อ
หรือคู่กรณีในระหว่างการพิจารณาคดี หรือสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท�ำใดไว้เป็นการชั่วคราวตามค�ำขอ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี จนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่า
ศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
4.2) การมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ต้องกระท�ำเพียงเท่าที่จำ� เป็น
และพอสมควรแก่กรณี และต้องเป็นไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา
ในภายหลัง หรือเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึง (ข้อ 40 วรรคสอง)
4.3) การมีคำ� สัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยของศาลให้เป็นทีส่ ดุ และให้มผี ล
ใช้บังคับได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น แต่กรณีที่มีข้อเท็จจริงใหม่อันเป็น
สาระส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวขึน้ ใหม่ ศาลอาจออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวใหม่ได้ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ทัง้ นี้ การออกค�ำสัง่ แต่ละครัง้ ให้มผี ลใช้บงั คับได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลก�ำหนดมาตรการ หรือวิธกี ารชัว่ คราวนัน้
(ข้อ 40 วรรคสาม)
			 6) การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 75
ก�ำหนดให้ ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท�ำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วย
วาจาต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของตุลาการทุกคน
ที่จะต้องร่วมนั่งพิจารณาและร่วมท�ำค�ำวินิจฉัย เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
นอกจากนี้ความเห็นส่วนตนของตุลาการ ให้ท�ำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อก�ำหนดของศาล
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 52 ก�ำหนดให้องค์คณะของศาลในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่นอ้ ยกว่า
7 คน และตุลาการซึง่ มิได้รว่ มในการพิจารณาในเนือ้ หาคดีใด ย่อมไม่มอี ำ� นาจในการท�ำค�ำวินจิ ฉัยนัน้ หากมีปญ
ั หาว่าตุลาการ
คนใดร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีนั้นหรือไม่ ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก่อนที่จะด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึง 7 คน
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ในการท�ำค�ำวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 75 วรรคสาม ก�ำหนดให้องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้จัดท�ำค�ำวินิจฉัย
ตามมติของศาลก็ได้ และค�ำวินิจฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัย
ในส่วนของผลของค�ำวินจิ ฉัย พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 76 ก�ำหนดให้ ค�ำวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน และในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยที่มีคู่กรณี
ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาให้ศาลบันทึกไว้ และให้ถือว่า
ค�ำวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว หรือในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาล
แก่ผรู้ อ้ งหรือผูม้ หี นังสือขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย และให้ถอื ว่าวันทีศ่ าลลงมติ ซึง่ เป็นวันทีป่ รากฏในค�ำวินจิ ฉัยเป็นวันอ่าน
ในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไข
การตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา 173) การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 212) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 213) หรือการพิจารณา
วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา
231 (1)) ให้ห น่วยงานที่รับผิดชอบงานธุ ร การของศาลจั ด ท� ำ ประกาศผลแห่ ง ค�ำ วิ นิจฉั ย ของศาลส่ ง ไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ส่วนการแจ้งให้คกู่ รณีมาฟังค�ำวินจิ ฉัยและการอ่านค�ำวินจิ ฉัยของศาลและการแจ้งค�ำวินจิ ฉัย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ ศ าลมี ค� ำ สั่ ง ไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และจ� ำ หน่ า ยคดี ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า ว
ต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคดี เหตุผลในการมีค�ำสั่ง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง และเมื่อจัดท�ำค�ำสั่งเสร็จแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการศาล
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ ค�ำสั่งของศาลดังกล่าวให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค�ำสั่ง โดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 77
		 7) การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 74
ได้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการก�ำหนดค�ำบังคับหรือการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลไว้ว่า  
“ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ค�ำวินจิ ฉัยของศาล หากมีความจ�ำเป็นจะต้องบังคับให้เป็นไปตาม
ค�ำวินิจฉัย ให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดค�ำบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลไว้ในค�ำวินิจฉัยนั้น โดยศาลอาจก�ำหนดให้
มี ผ ลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่ ง หลั ง วั น อ่ า นค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ อาจก� ำ หนดเงื่ อ นไขหรื อ มาตรการในการบั ง คั บ
อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ตามความจ�ำเป็นหรือสมควรตามความเป็นธรรมแห่งกรณี และให้องค์กร หน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับ รายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาลต่อศาล
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และประเภทคดีที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดของศาล”
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 หมวด 3 การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือ
ค�ำสั่ง และการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย ข้อ 44 และข้อ 45 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีเกี่ยวกับ
การก�ำหนดค�ำบังคับไว้ในค�ำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 74 ไว้ดังนี้
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(1) การรายงานการปฏิ บั ติ ต ามค� ำ บั ง คั บ ของศาล และกรณี คู ่ ก รณี ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ บั ง คั บ
หรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับ  
ในกรณีที่ศาลก�ำหนดค�ำบังคับไว้ในค�ำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 74
เมื่อความปรากฏแก่ศาล หรือคู่กรณียื่นค�ำขอ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับ
รายงานต่อศาลว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาลหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาล
ให้ศาลมีอ�ำนาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค�ำสั่งก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย หรือมีค�ำสั่งใดๆ
เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (ข้อ 44)
(2) กรณีองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำบังคับหรือปฏิบตั ิ
ล่าช้าเกินควร
เมือ่ ปรากฏว่าองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับ มิได้ปฏิบตั ติ ามค�ำบังคับ
ของศาลให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลไต่สวนแล้ว
เห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอให้ฟงั ได้วา่ การทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามค�ำบังคับตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลให้ถกู ต้องครบถ้วนหรือปฏิบตั ลิ า่ ช้า
เป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจแจ้งให้นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานองค์กรอิสระ นายทะเบียน
พรรคการเมือง ผู้บังคับบัญชา ผู้ก�ำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่ประเภทคดี เพื่อด�ำเนินการ
หรือบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาล และแจ้งผลให้ศาลทราบโดยเร็ว (ข้อ 45)
		 8) การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 บัญญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามา
ในที่ท�ำการศาล หรือบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้น
กระท�ำการ เพื่อให้การพิจารณาด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
นอกจากนี้ การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมาย
หยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
กรณีผใู้ ดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของศาลหรือค�ำสัง่ ศาลตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
ในการตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ หรือไล่ออกจากบริเวณศาล หรือลงโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ โดยการสั่งลงโทษดังกล่าว ศาลจะพิจารณาเท่าที่จ�ำเป็น
ตามพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง กรณี อย่ า งไรก็ ดี การสั่ ง ลงโทษจ� ำ คุ ก หรื อ โทษปรั บ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต้ อ งมี ม ติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และในการด�ำเนินการดังกล่าว
ให้น�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 39   
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แผนภาพที่ 5 กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ผูรอง
คำรอง

หนังสือ

เพื่อประโยชนในการพิจารณาวาจะรับคำรองไว
พิจารณาหรือไม ศาลจะแตงตั้งตุลาการไมนอยกวา
สามคนเปนผูพิจารณาก็ได
(มาตรา 49 วรรคหนึ่ง)
กรณีแตงตั้งคณะตุลาการเปนผูพิจารณา
(มาตรา 49 วรรคหนึ่ง)

กรณีไมแตงตั้งคณะตุลาการเปนผูพิจารณา
(มาตรา 49 วรรคหา)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสงเรื่องให
คณะตุลาการตามวรรคหนึ่งภายในสองวัน
นับแตวันที่หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลไดรับคำรอง
(มาตรา 49 วรรคสอง)

ศาลพิจารณาและมีคำสั่งวาจะรับคำรอง
ไวพิจารณาหรือไมภายในหาวันนับแต
วันที่หนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ของศาลไดรับคำรอง
(มาตรา 49 วรรคหา)

คณะตุลาการดังกลาวมีอำนาจตรวจ
และมีคำสั่งรับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัย
ภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
(มาตรา 49 วรรคสอง)
เห็นควรสั่ง
ไมรับคำรอง

เห็นควรเสนอตุลาการ
ทั้งคณะเปนผูพิจารณา

เสนอศาลพิจารณาภายใน
หาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั เรือ่ ง
จากคณะตุลาการ
(มาตรา 49 วรรคสอง)

เสนอศาลพิจารณา

ศาลเห็น
ควรไมรับ

คำสั่งไมรับ
คำรอง

ศาลเห็น
ควรสั่งรับ

เห็นควรสั่ง
รับคำรอง

ตองตามหลักเกณฑ
มาตรา 41 วรรสอง

ไมตองตามหลักเกณฑ
มาตรา 41 วรรสอง

รับไวพิจารณา
มาตรา 50

ไมรับไวพิจารณา
มาตรา 50
คำสั่งไมรับ
คำรอง
แจงคูกรณีทราบ
และปดประกาศ
ณ ที่ทำการศาล
ไมนอยกวา 15 วัน
(มาตรา 49 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 77
วรรคสอง)

เห็นควรสั่ง
ไมรับคำรอง

เห็นควรสั่ง
รับคำรอง

คำสั่งรับคำรอง
(แจงผูรอง)
คดีมีคูกรณี

สงสำเนาคำรองแกผถู กู รอง หรือมีคำสัง่
แจงใหผถู กู รองมารับสำเนาคำรองภายใน
ระยะเวลาทีศ่ าลกำหนดยืน่ คำชีแ้ จง
แกขอ กลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั
สำเนาคำรอง หรือภายในระยะเวลาทีศ่ าลกำหนด
(มาตรา 54 วรรคหนึง่ และวรรคสอง)

คดีไมมีคูกรณี
หากศาลเห็นวาคดีใดเปนปญหาขอกฎหมาย
หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอ
ทีจ่ ะพิจารณาวินจิ ฉัยได ศาลอาจประชุมปรึกษา
เพือ่ พิจารณาและวินจิ ฉัยโดยไมทำการ
ไตสวนหรือยุตกิ ารไตสวนก็ได
(มาตรา 58 วรรคหนึง่ )
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แผนภาพที่ 5 กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
แนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณา (ตอ)
หากศาลเห็นวาคดีใดเปนปญหาขอกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไมตองไตสวนหรือยุติการไตสวนก็ได (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง)
กรณีศาลเห็นวาพยานหลักฐาน
ยังไมเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย

กรณีศาลเห็นวามีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยไดแลว
ศาลกำหนดประเด็นพิจารณา
วินิจฉัย (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)
ศาลกำหนดวันและเวลานัดแถลง
ดวยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ
(มาตรา 75 วรรคหนึ่ง
และขอกำหนดฯ ขอ 41)

กรณีศาลเห็นควรเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
จากบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเรียกบุคคลใด
มาใหถอยคำ ตลอดจนใหหนวยงานของรัฐ
หรือพนักงานสอบสวนกระทำการใด
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา
(มาตรา 27 วรรคสาม)
ศาลเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะวินิจฉัยไดแลว

แถลงดวยวาจา ปรึกษาหารือ
และลงมติ (มาตรา 72
และขอกำหนดฯ ขอ 41)

กรณีศาลเห็นควรไตสวนพยาน
ศาลกำหนดประเด็นขอเท็จจริงทีจะไตสวน
ศาลประกาศกำหนดวันนัดไตสวนครั้งแรก
โดยสงสำเนาประกาศไตสวนใหแกคูกรณี
ไมนอยกวา 15 วัน
กอนวันนัดไตสวน (มาตรา 59 วรรคสอง)

กรณีศาลกำหนดใหมี
การตรวจพยานหลักฐานกอน
(มาตรา 61)
แจงใหคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 15 วัน กอนวันนัด
ตรวจพยานฯ (มาตรา 61)
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
ใหคูกรณีทุกฝายมาศาล
เพื่อตรวจพยานหลักฐาน
ศาลจะกำหนดวันนัดสืบพยาน
และแจงใหคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน (ขอกำหนดฯ ขอ 26)
ทั้งนี้ ศาลจะมีหนังสือแจง
พยานบุคคลที่กำหนดนัดใหมาไตสวนดวย
กอนวันนัดไตสวนครั้งแรก คูกรณี
อาจยื่นคำแถลงการณเปดคดีตอศาลก็ได
(ขอกำหนดฯ ขอ 24)

ใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยานและวิธีการ
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่จะนำมาสืบตอศาล
กอนวันไตสวนครั้งแรกหรือกอนวันตรวจ
พยานหลักฐาน แลวแตกรณีไมนอยกวา 7 วัน
(ขอกำหนดฯ ขอ 25 วรรคหนึ่ง)
ศาลอาจใหพยานเสนอบันทึกถอยคำยืนยัน
ขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาล
ตามประเด็นที่กำหนด และสำเนา
ใหคูกรณีฝายอื่นทราบกอนวันนัด
ไตสวนพยานบุคคลนั้น ไมนอยกวา 7 วัน
(มาตรา 64 วรรคหนึ่ง)
คูกรณีที่ติดใจคัดคานขอเท็จจริงในบันทึก
ถอยคำยืนยันขอเท็จจริงฯ ของพยาน
ใหยื่นคำคัดคานกอนวันนัดไตสวนพยาน
ไมนอยกวา 3 วัน (มาตรา 64 วรรคสอง)

วันไตสวนพยาน
ศาลออกนั่งพิจารณา
และไตสวนพยานครั้งแรก
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แผนภาพที่ 5 กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
ศาลออกนั่งพิจารณา
และไตสวนพยานครั้งแรก
ศาลเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยไดแลว

ศาลเห็นวาพยานหลักฐานยังไมเพียงพอควรไตสวนตอไป

ยุติการไตสวน (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง)

ศาลกำหนดวันนัดไตสวนครั้งตอไป และแจงคูกรณีทราบ
และปดประกาศ (มาตรา 59 วรรคสอง)

ศาลกำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
(พรป. มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)

ศาลออกนั่งพิจารณาและไตสวนพยาน

ศาลกำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)
ศาลกำหนดวันและเวลานัดแถลงดวยวาจา ปรึกษาหารือ
และลงมติ (มาตรา 75 วรรคหนึ่ง และขอกำหนดฯ ขอ 43)
คดีมีผูถูกรอง

คดีไมมีผูถูกรอง

ศาลแจงใหคูกรณีมาฟงคำวินิจฉัยและอานคำวินิจฉัย
ของศาล โดยตองแจงใหคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน หรือภายในระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด
เวนแตกรณีที่มีการไตสวนและศาลไดแจงวันนัด
ใหคูกรณีทราบแลว (ขอกำหนดฯ ขอ 42 วรรคหา)

ในวันไตสวนพยาน ศาลใหบุคคลรับรองบันทึก
ยืนยันขอเท็จจริงฯ แลวตอบขอซักถามศาล
หรือคูกรณีฝายอื่นตามที่ศาลอนุญาต (มาตรา 64 วรรคสาม)
หลักการไตสวนเสร็จสิ้น คูกรณีอาจ
ยื่นคำแถลงการณปดคดีตอศาลได
กอนวันนัดฟงคำวินิจฉัยไมนอยกวา
7 วัน (ขอกำหนดฯ ขอ 24)

วันแถลงดวยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ
ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนทำความเห็นสวนตน
เปนหนังสือพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุม
(มาตรา 75 วรรคหนึ่ง)
ที่ประชุมปรึกษาหารือ แลวจึงลงมติ
(มาตรา 75 วรรคหนึ่ง และขอกำหนดฯ ขอ 41)
องคคณะอาจมอบหมายใหตุลาการคนหนึ่งคนใด
เปนผูจัดทำคำวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได (มาตรา 75 วรรคสาม)

ลงมติ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คดีไมมีผูถูกรอง

คดีมีผูถูกรอง

ศาลแจงคำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญแกคูกรณี
(มาตรา 76 วรรคสาม)

อานคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ใหแกคูกรณีฟง

ในคดีที่ศาลมีคำวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 173 มาตรา 212 มาตรา 213
หรือมาตรา 231 (1) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลจัดทำประกาศผล
แหงคำวินิจฉัยของศาลสงไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว
(มาตรา 76 วรรคสาม)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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3. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 วรรคสาม บัญญัตวิ า่ “ให้นำ� ความในมาตรา 188
มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม” ประกอบกับมาตรา 193
บัญญัตวิ า่ “ให้ศาลแต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
ของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
3.1 อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล การงบประมาณ และการด� ำ เนิ น การอื่ น
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ดังนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสัง่ และค�ำวินจิ ฉัยต่าง ๆ เกีย่ วกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(3) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
3.2 โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) ประกอบด้วย
(1) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(2) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
(3) กลุ่มงานนิติการ
(4) กลุ่มงานสนับสนุนที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
(5) ส�ำนักคดี  1
(6) ส�ำนักคดี  2
(14) กองวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ   
(7) ส�ำนักคดี  3
(15) กองสื่อสารองค์กร
(8) ส�ำนักคดี  4
(16) กลุ่มงานหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์  
(9) ส�ำนักบริหารจัดการคดี
(17) ส�ำนักบริหารและอ�ำนวยการ
(10) ส�ำนักมาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ
(18) ส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
(11) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
(19) ส�ำนักบริหารกลาง
(12) กองรัฐธรรมนูญต่างประเทศ  
(20) กองยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ  
(13) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
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สำนักคดี 4
กลุมงานคดี 10
กลุมงานคดี 11
กลุมงานคดี 12

สำนักคดี 3

กลุมงานคดี 7

กลุมงานคดี 8

กลุมงานคดี 9

กลุมงานพัฒนามาตรฐานงานคดี
กลุมงานสนับสนุนธุรการงานคดี

กลุมงานตรวจรับคำรอง
และใหคำปรึกษาคดี

กลุมงานคดี 6

กลุมงานคดี 3

กลุมงานสงเสริมมาตรฐานงานคดี

กลุมงานคดี 5

กลุมงานคดี 2

สำนักบริหารจัดการคดี

กลุมงานคดี 4

กลุมงานคดี 1

สำนักมาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ

สำนักคดี 2

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจดานคดีการเมือง/อื่น ๆ)

สำนักคดี 1

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจดานคดีขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ)

กองรัฐธรรมนูญตางประเทศ

กลุมงานหอสมุด จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ

กองวิเทศสัมพันธและการตางประเทศ

กลุมงานบริหารหลักสูตร
และพัฒนาสังคม

กลุมงานบริหารหลักสูตร
และพัฒนาบุคลากร
ศาลรัฐธรรมนูญ

กลุมงานวิจัยและพัฒนา
กฏหมายรัฐธรรมนูญ
กลุมงานสัมมนา
และเผยแแพรกฏหมาย

วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

กองยุทธศาสตร แผนงาน
และงบประมาณ

กองสื่อสารองคกร

กลุมงานบริหารการประชุม

กลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย

กลุมงานบริหารทั่วไป

สำนักบริหารและอำนวยการ

กลุมงานรักษาความปลอดภัย
และอาคารสถานที่

กลุมงานพัสดุ

กลุมงานการคลัง

สำนักบริหารกลาง

กลุมงานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล

กลุมงานนวัตกรรมพัฒนา

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจดานบริหารและการจัดการองคกร)

กลุมงานสนับสนุนที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญ

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ

รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ)

กลุมงานนิติกร

กลุมงานตรวจสอบภายใน

กลุมงานประสานราชการและรัฐพิธี

กลุมงานสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญดานคดี

ที่ปรึกษาดานวิชาการ

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แผนผังการแบงสวนราชการตามโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2564)

3.3 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญได้มแี ผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานการอ�ำนวยความยุติธรรมในภารกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนการพัฒนาหลักนิติธรรมในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐาน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
		 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
การจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) มุง่ เน้นให้สำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของศาลรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเสนอทิศทางและเป้าหมายเพื่อยกระดับ
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
จากกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น น�ำมาสู่การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) รายละเอียดดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันนำ�ที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
คุ้ มครองความเป็ น กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลัก
นิ ติ ธ รรมภายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป้าประสงค์ (Goals)
เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่สากล
2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง
3. บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ค่านิยมของศาลรัฐธรรมนูญ
“ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ค่านิยมของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
R I G H T
“องค์กรแห่งความถูกต้องและยุติธรรม”
R: Righteousness มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง
I: Intelligenceมุ่งพัฒนาตนเอง
G: Good willมีไมตรีจิตต่อทุกคน
H: Harmonyมีความรักความสามัคคี
T: Teamworkมุ่งมั่นท�ำงานเป็นทีม
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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กลยุทธที่ 1.1 ขอมูลและงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
สามารถใชสนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและช ว ยพั ฒ นา
มาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านของสำนั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน
ดานงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่
สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3.1 บุ ค ลากรมี ความรู  ทั ก ษะ
ความเชีย่ วชาญ รวมถึงมีความพรอมดานภาษา
ตางประเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีการจัดระดับการพัฒนาและการประเมิน
ใหสอดคลองกับบุคลากรภายองคกร
กลยุทธที่ 3.2 ปรับปรุงทัศนคติมงุ ใหบคุ ลากร
ภายในมีคานิยม วัฒนธรรมองคกรรวมกัน
มีความเปนทีม
กลยุทธที่ 3.3 จัดทำขอตกลงในการประเมิน
ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามแผนยุ ท ธศาสตร
ใหครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ข องคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหมีความสะดวก
รวดเร็ว โปรงใสและใหการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปน
มาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค ค วามรู  เชื ่ อ มโยงเข า กั บ e-Library
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาระบบการติดตามการ
ปฏิบัติงานควบคูไปกับการสรางความโปรงใส
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 3

3. บุคลากรมีความรูค วามสามารถควบคู
คุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนาบุคลากรใหมสี มรรถนะสูง และ
ไดรบั การเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง สอดคลอง
กับพันธกิจและวิสยั ทัศนขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 2

2. เสริมสรางและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกรมีความเขมแข็ง

เสริมสรางระบบการบริหารจัดการภายใน
ที่มีธรรมาภิบาล กาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปนมาตรฐานสากล

1. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การพิจารณาคดีสูสากล

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมและขยายการพัฒนางาน
ให ค รอบคลุ ม ตามข อ ตกลงความร ว มมื อ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน
และเพิ่มขึ้นในอนาคต
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนางานเครือขายดานประชาสัมพันธ
ใหครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพืน้ ที่
กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาองคความรูและความรวมมือ
ทางดานวิชาการ
กลยุทธที่ 4.4 ยกระดั บ สถานที ่ และคุ ณ ภาพ
การให บ ริ ก ารห อ งสมุ ด กฏหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตรที่ 4

เสริมสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
กับองคกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ตอศาลรัฐธรรมนูญ

“คุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักนิติธรรมภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”

ยุทธศาสตรที่ 1

เปาประสงค

พันธกิจ

วิสัยทัศน “เปนสถาบันนำที่พิทักษรัฐธรรมนูญในระดับสากล”

แผนภาพที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)

3.4 อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2542 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการสรรหา
บุคลากรเพือ่ รองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินจิ ฉัยคดี และงานบริหารด้านต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีอัตราก�ำลัง
รวมทั้งสิ้น 224 อัตรา ประกอบด้วย
(1) ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จ� ำ นวน 169 อั ต รา (มี ข ้ า ราชการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อยู ่ จ ริ ง
จ�ำนวน 151 อัตรา)
(2) อัตราก�ำลังของลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 28 อัตรา (มีลกู จ้างประจ�ำด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ ริง จ�ำนวน 28 อัตรา)
(3) อั ต ราก� ำ ลั ง ของพนั ก งานราชการ จ� ำ นวน 27 อั ต รา (มี พ นั ก งานราชการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อยู ่ จ ริ ง
จ�ำนวน 24 อัตรา) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนอัตรากำ�ลังและจำ�นวนที่มีอยู่จริงของข้าราชการและลูกจ้างตามโครงสร้างของ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการ
(อัตรา)

สำ�นัก/กลุ่มงาน
ผู้บริหารสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานสนับสนุนที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติการ
สำ�นักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สำ�นักคดี 1
สำ�นักคดี 2
สำ�นักคดี 3
สำ�นักคดี 4
สำ�นักบริหารจัดการคดี
สำ�นักมาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ
กองรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
กองวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
กองสื่อสารองค์กร

ลูกจ้างประจำ�
(อัตรา)

พนักงานราชการ
(อัตรา)

กรอบ

ที่มีอยู่จริง

กรอบ

ที่มีอยู่จริง

กรอบ

ที่มีอยู่จริง

5
1
14
3

4
0
14
3

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
2

0
0
0
2

3
3
9
11
11
11
10
6
9
0
9
5
7
6

3
2
9
9
8
9
9
6
9
0
9
5
5
5

0
0
2
0
0
0
0
4
1
0
1
0
0
1

0
0
2
0
0
0
0
4
1
0
1
0
0
1

0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
3
3
1
1

0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
3
2
1
1
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ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนอัตรากำ�ลังและจำ�นวนที่มีอยู่จริงของข้าราชการและลูกจ้างตามโครงสร้างของ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อ)
สำ�นัก/กลุ่มงาน

กลุ่มงานหอสมุด จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์
สำ�นักบริหารและอำ�นวยการ
สำ�นักเทคโนโลยีดิจิทัล
สำ�นักบริหารกลาง
กองยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ
รวม

ข้าราชการ
(อัตรา)
กรอบ ที่มีอยู่จริง

ลูกจ้างประจำ�
(อัตรา)
กรอบ
ที่มีอยู่จริง

พนักงานราชการ
(อัตรา)
กรอบ
ที่มีอยู่จริง

4

4

0

0

1

1

18
7
13
4

15
7
13
3

5
1
11
1

5
1
11
1

5
2
4
1

4
2
4
1

169

151

28

28

27

24

3.5 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 397,437,500 บาท พบว่า รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร จ�ำนวน 175,466,800 บาท (ร้อยละ 44.15) รองลงมาเป็น ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
111,267,700 บาท (ร้อยละ 28.00) และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน 110,703,000 บาท
(ร้อยละ 27.85) ดังตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณจำ�แนกตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

175,466,800

44.15

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

175,466,800

44.15

55,307,000

13.91

116,747,100

29.38

3,412,700
111,267,700
5,603,100
97,859,100

0.86
28.00
1.41
24.62

    1.1 ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
    1.2 ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
          ศาลรัฐธรรมนูญ
    1.3  ค่าใช้จ่ายด้านการดำ�เนินงาน (ด้านบุคลากร)*
2. ค่าใช้จ่ายด้านการดำ�เนินงาน
    2.1 ค่าตอบแทน
    2.2 ค่าใช้สอย
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จำ�นวน
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ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณจำ�แนกตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
รายการ

จำ�นวน

    2.3 ค่าวัสดุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
    3.1 ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
    3.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    3.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    3.4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

3,200,000
4,605,500
110,703,000
44,600
27,000
15,997,600
94,633,800
397,437,500

ร้อยละ
0.81
1.16
27.85
0.01
0.01
4.03
23.80
100.00

*ค่าใช้จ่ายด้านการดำ�เนินงาน (ด้านบุคลากร) ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และข้อกำ�หนดตามกฎหมาย
1.1 ค่าเช่าบ้านของข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1.2 เงินประกันสังคมของพนักงานราชการ
1.3 เงินสมทบกองทุนเงินสดทดแทนประจำ�ปี
1.4 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ�ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
2. เงินบำ�เหน็จตอบแทน
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แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำ�แนกตามประเภท
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร

คาใชจายดานครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
จำนวน 110,703,000 บาท
รอยละ 27.85
คาใชจายดานการดำเนินงาน
จำนวน 111,267,700 บาท
รอยละ 28.00

คาใชจายดานบุคลากร
จำนวน 175,466,800 บาท
รอยละ 44.15

3.6 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ
		 (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)

ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มแี ผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 – 2565) ที่ใช้ก�ำหนดทิศทางและแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2565 ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 8
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แผนภาพที่ 8 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 - 2565) ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 (6 ประเด็นยุทธศาสตร์)ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นหลักที่ 4.1

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ประเด็นหลักที่ 4.5

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำ�นึกมีความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ

ประเด็นหลักที่ 4.6

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นหลักที่ 4.8

กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (23 แผนแม่บท)
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

ประเด็น
แผนย่อย

ด้านสังคม

การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
1. การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
2. การพัฒนาบริการ
ประชาชน

กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

การต่างประเทศ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 (13 ด้าน)
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ

การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพ
ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ มุง่ อ�ำนวยความยุตธิ รรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) (10 ประเด็น)
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การบริหารจัดการภายในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) (5 ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 5

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นมาตรฐานสากล
ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากล
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Filing พัฒนาระบบ
การติดตามการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์องค์กร
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดระดับ การพัฒนา
และการประเมินให้สอดคล้องกับบุคลากรภายในองค์กรปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความเป็นทีม
จัดท�ำข้อตกลงในการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละความร่วมมือด้านวิชาการส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
พัฒนาเครือข่ายด้านงานประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับพื้นที่
ยกระดับสถานที่ และคุณภาพการให้บริการห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
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ภาพรวมการเปรียบเทียบงบประมาณ
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
1. การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 397,437,500 บาท
(เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ� ำ นวน 100,825,100 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.99) โดยมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
ด้านบุคลากร จ�ำนวน 175,466,800 บาท (ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 578,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.33) ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 111,267,700 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง จ�ำนวน 110,703,000 บาท
จ�ำนวน 41,895,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.39) และค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
(เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 59,508,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 116.24) ส�ำหรับการเปรียบเทียบ
การจัดสรรงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 รายละเอียดดังตารางที่ 3
และแผนภูมิที่ 2
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

ปีงบประมาณ
รายการ

2563
จำ�นวน

1. ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
1.1 ค่าตอบแทนคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1.2 ค่ า ตอบแทนข้ า ราชการ
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
1.3 ค่าใช้จา่ ยด้านการดำ�เนินงาน
2. ค่าใช้จา่ ยด้านการดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย

2564
ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2564
เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563
จำ�นวน
ร้อยละ
เพิม่ /(ลด) เพิม่ /(ลด)

176,045,600

59.36

175,466,800 44.15

(578,800)

(0.33)

57,274,000

19.31

55,307,000 13.92

(1,967,000)

(3.43)

115,849,600

39.06

116,747,100 29.37

897,500

0.77

2,922,000
69,372,700
4,439,000
57,918,300

0.99
23.38
1.49
19.53

3,412,700 0.86
111,267,700 28.00
5,603,100 1.41
95,459,100 24.02

490,700
41,895,000
1,164,100
37,540,800

16.79
60.39
26.22
64.82
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (ต่อ)

ปีงบประมาณ
2563

รายการ

จำ�นวน
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
3.1 ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
3.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.4 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รวม

ร้อยละ

835,000
6,180,400

0.28
2.08

51,194,100 17.26
255,000 0.09
12,310,100 4.15
38,629,000 13.02
296,612,400 100

ปีงบประมาณ 2564
เทียบกับ
2564
ปีงบประมาณ 2563
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
เพิ่ม/(ลด) เพิม่ /(ลด)
3,200,000 0.81 2,365,000 283.23
7,005,500 1.76
825,100 13.35

110,703,000 27.85

59,508,900

116.24

44,600 0.01
(210,400)
27,000 0.01
27,000
15,997,600 4.03 3,687,500
94,633,800 23.81 56,004,800
397,437,500 100 100,825,100

(82.51)
29.96
114.98
33.99

แผนภูมิที่ 2 การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2563
2564
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397.4375

296.6124

176.0456 175.4668
111.2677
69.3727

คาใชจายดานบคุลากร คาใชจายดานการดาํเนนิงาน

176,045,600
175,466,500
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69,372,700
111,267,700

110.7030
51.1941

คาใชจายดานครภุณ
ั ฑ ทดีนิ
และสงิกอสราง

รวม

51,194,100
110,703,000

296,612,400
397,437,500

2. การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน  397,437,500 บาท
โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน 323,905,427.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.50 คงเหลืองบประมาณ
จ�ำนวน 73,532,072.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.50 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ
1. ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยด้านการ
ดำ�เนินงาน
ั ฑ์
3. ค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายเงิน

คงเหลือ

175,466,800
111,267,700

งบประมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)
174,559,411.02 99.48
45,816,261.47 41.18

110,703,000

103,529,755.16

93.52

7,173,244.84

6.48

397,437,500

323,905,427.65

81.50

73,532,072.35

18.50

งบประมาณ
(ร้อยละ)
(บาท)
907,388.98
0.52
65,451,438.53 58.82

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือ ส�ำนักงานจัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก) ประจ�ำปีงบประมาณ
       พ.ศ. 2565 เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการหรือในกรณีจ�ำเป็นตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 175,466,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ�ำนวน 174,559,411.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.48 คงเหลืองบประมาณ จ�ำนวน 907,388.98 บาท คิดเป็นร้อยละ
0.52
ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 111,267,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ�ำนวน 45,816,261.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.18 คงเหลืองบประมาณ จ�ำนวน  65,451,438.53 บาท
คิดเป็นร้อยละ 58.82
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 110,703,000 บาท
มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จ� ำ นวน 103,529,755.16 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.52 คงเหลื อ งบประมาณ
จ�ำนวน 7,173,244.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.48
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แผนภูมทิ ่ี 3 การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

175.4668
174.5594

คาใชจายดานบุคลากร

111.2677

คาใชจายดานการดำเนินงาน

45.8163
110.7030
103.5298

คาใชจายดานครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

จัดสรร
จายจร�ง
397.4375

รวม

323.9054
0

100

200

300

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือ สำนักงานจัดทำเปนแผนปฏิบัติการสำนักงาน

3. การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
รายการ
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายด้านการดำ�เนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รวม
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ปีงบประมาณ 2563
169,274,396.68
41,777,677.66
50,072,601.25
261,124,675.59

ปีงบประมาณ 2564
174,559,411.02
45,816,261.47
103,529,755.16
323,905,427.65

แผนภูมิที่ 4 การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
350

323.9054

300

261.1247

250
200

174.5594

169.2744

คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายดานการดำเนินงาน
คาใชจายดานครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง
รวม

150
103.5298

100

50.0726
41.7777

50
0

45.8163

ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
เบิกจ่าย
คงเหลือ

37,882,934.45 บาท
12,187,094.65 บาท
25,695,839.80 บาท

แผนภูมิที่ 5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
40,000,000

37,882,934.45

35,000,000
30,000,000

25,695,839.80

25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000

12,187,094.65

5,000,000
0
คาใชจายดำเนินงาน

เบิกจาย

คงเหลือ

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือ สำนักงานจัดทำเปนแผนปฏิบัติการสำนักงาน
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้แผนปฏิบตั ริ าชการฯ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ขึ้น
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับแผน
ต่าง ๆ ในระดับ 1, 2 และ 3 ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดการผลักดัน
และบูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรมมีความชัดเจน และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนต่าง ๆ รวมทั้งใช้ประกอบการจัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้
ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 46 โครงการ จากจ�ำนวนโครงการตามแผนฯ 45 โครงการ ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นมาตรฐานสากล รายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการรายปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 10 โครงการ ได้ดำ� เนินการ
น�ำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบตั กิ ารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ดำ� เนินงาน
โครงการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 11 โครงการ
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากล รายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 10 โครงการ
ได้ด�ำเนินการน�ำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และได้ด�ำเนินงานโครงการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 โครงการ
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร รายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการรายปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 7 โครงการ ได้ดำ� เนินการ
น�ำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบตั กิ ารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ดำ� เนินงาน
โครงการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 โครงการ
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการรายปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 18 โครงการ ได้ดำ� เนินการ
น�ำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ จัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบตั กิ ารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (งบค้างเบิก) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ดำ� เนินงาน
โครงการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 22 โครงการ
ตาราง แสดงผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี
งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุน คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่มี
ธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมาตรฐาน
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู ง และได้ รับ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์
ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี พ.ศ. 2564
จำ�นวนโครงการ
ดำ�เนินการทั้งสิ้น
แผนฯ
10 โครงการ

11 โครงการ

10 โครงการ

4 โครงการ

7 โครงการ

9 โครงการ

18 โครงการ

22 โครงการ

45 โครงการ

46 โครงการ

2. ผลการด�ำเนินงานด้านคดี
ศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่เป็นองค์กรตุลาการในการตีความรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุด โดยยึดถือค่านิยม “ยึดหลักนิตธิ รรม ค�ำ้ จุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 210 ก�ำหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ตลอดจนหน้าที่และ
อ�ำนาจอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับการร้องขอให้เลิกการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประชุม คดีที่ประชุมชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ การสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา การยุบพรรคการเมือง เป็นต้น
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น ตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มีอ�ำนาจหน้าที่
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัยต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกแก่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยการพัฒนาระบบงานคดี งานบริหาร
งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ถึง 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ที่ก�ำหนดให้มีกลไก
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย
ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก เพือ่ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
ปัจจุบนั ศาลรัฐธรรมนูญมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  คือ นายวรวิทย์
กังศศิเทียม และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน ได้แก่ 1) นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 2) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
3) นายปัญญา อุดชาชน 4) นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 5) นายวิรุฬห์  แสงเทียน 6) นายจิรนิติ หะวานนท์ 7) นายนภดล
เทพพิทักษ์ และ 8) นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ รวมทั้งสิ้น 9 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 200 โดยศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีผลการด�ำเนินงานด้านคดีประจ�ำปี พ.ศ. 2564
ในแต่ละส่วน ดังนี้
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6
16
31
28

2561

2562

2563

2564
74

101

92

85

52

หมายเหตุ สถิติคดีในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจำ�นวน 404 เรื่อง
2. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จและมีคำ�วินิจฉัย รวมจำ�นวน 73 เรื่อง
3. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จและมีคำ�สั่งไม่รับคำ�ร้อง/จำ�หน่ายคดี/ยกคำ�ร้อง มีจำ�นวนรวม 310 เรื่อง

0
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6
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51

84

62

69

44

21

28

31

16

6

คดีค้างพิจารณามาจาก คดีที่เข้ามาใหม่ใน คดีที่เสร็จการพิจารณา คดีที่เสร็จการพิจารณา คดีค้างพิจารณายกไป
ปีงบประมาณก่อนหน้า ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยศาลมีคำ�วินิจฉัย
โดยศาลมีค�ำ สั่ง
ปีงบประมาณถัดไป

2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.

1.1 ตารางที่ 7 สรุปผลการดำ�เนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)

1. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)

ส่วนที่หนึ่ง การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

1.2 แผนภูมิที่ 6 แสดงภาพรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
จำนวน
150

เปอรเซ็นต%
100%

สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)

90%
125

80%
70%

100

60%
75

50%
40%

50

30%
20%

25

10%
0

2560
52 (0+52)
46
88%

จำนวนคำรอง
ผลดำเนินการรวม
เปอรเซ็นต%

2561
91 (6+85)
75
82%

2562
108 (16+92)
77
71%

2563
132 (31+10)
104
79%

2564
102 (28+74)
81
79%

0%

หมายเหตุ จำ�นวนคำ�ร้อง รวมทั้งคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีงบประมาณก่อน และคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณปัจจุบัน (คดีค้าง+คดีใหม่)
             ผลการดำ�เนินการรวม รวมคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จและมีคำ�วินิจฉัย และคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งไม่รับคำ�ร้อง/จำ�หน่ายคดี/ยกคำ�ร้อง

1.3 แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการด�ำเนินงานในคดีส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
เรื่องค้างพิจารณายกมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า
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5

มาตรา 213
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เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ
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เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยในระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ
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15

มาตรา 82

มาตรา 51
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการ/จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง ในระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ
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พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

เรื่องค้างพิจารณายกไปด�ำเนินการต่อในปีงบประมาณถัดไป
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2. ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการด�ำเนินงานด้านคดีของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ�ำนวน 102 เรื่อง แยกเป็นคดีที่ค้างพิจารณามาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 28 เรื่อง และคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน
74 เรื่อง
2. ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จ รวมจ�ำนวน 81 เรื่อง แยกเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ
และมีคำ� วินจิ ฉัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 30 เรือ่ ง และเป็นคดีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้อง/
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้องในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 51 เรื่อง
3. คดีทยี่ งั คงค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ�ำนวน 21 เรือ่ ง

แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำแนกตามประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณายกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4
14%

1
3%

2
7%

5
17%

มาตรา 49
มาตรา 82
มาตรา 170
มาตรา 212

15
52%

73

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

4
7%

มาตรา 213
มาตรา 213 (1)

เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.   คดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
   ของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
1.1 การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 132 ประกอบ
มาตรา 148)
1.2 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 148)

ประเภทคดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564
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1.3 การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ต     ิ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใด     
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 212)

ประเภทคดี
15
23/2562, 24/2562,
25/2562, 28/2562,
29/2562, 30/2562,
34/2562, 35/2562,
36/2562, 6/2563,
7/2563, 12/2563,
15/2563, 17/2563,
21/2563

18
22/2563, 23/2563,
26/2563, 27/2563,
29/2563, 30/2563,
5/2564, 6/2564,
7/2564, 8/2564,
11/2564, 12/2564,
13/2564, 14/2564,
15/2564, 16/2564,
17/2564, 18/2564,

20
23/2562, 24/2562,
25/2562, 28/2562,
29/2562, 30/2562,
34/2562, 36/2562,
(ค�ำวินจิ ฉัยที่
21-28/2563)
12/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 30/2563)
35/2562, 6/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่
31-32/2563)
17/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 2/2564)
22/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 3/2564)

1
29/2563
(ค�ำสัง่ ที่ 2/2564)

12
30/2563, 5/2564,
6/2564, 8/2564
11/2564, 12/2564,
13/2564, 14/2564,
15/2564, 16/2564,
17/2564, 18/2564

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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1.4 การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1))

ประเภทคดี

1
32/2562
-

1
32/2562
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 17/2563

7/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 8/2564)
23/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 9/2564)
15/2563 21/2563
26/2563 7/2564
(ค�ำวินจิ ฉัยที่
10-13/2564)
27/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 14/2564)
-

-

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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1.5 การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 173)
2. คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภา
ผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึง่ (2))
3. คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�ำ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(รัฐธรรมนูญมาตรา 49)

ประเภทคดี

1
4/2564
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 4/2564)

1
4/2564

3
25/2563
2/2564
3/2564

-

2
16/2563
19/2563
-

-

-

-

4
16/2563
(ค�ำสัง่ ที่ 67/2563)
25/2563
(ค�ำสัง่ ที่ 76/2563)
2/2564
(ค�ำสัง่ ที่ 10/2564)
3/2564
(ค�ำสัง่ ที่ 11/2564)

-

-

1
19/2563

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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4
24/2563
31/2563
1/2564
9/25642

5
12/2562
13/2562
17/2562
13/25631
18/2563

5. คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 82)
5
12/2562 13/2562
(ค�ำวินจิ ฉัยที่
18-19/2563)
17/2562
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 20/2563)
13/25633
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 6/2564)
18/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 1/2564)

-

1
31/2563
(ค�ำสัง่ ที่ 3/2564)

-

3
24/2563
1/2564
9/25644

1
19/2564

เรื่องพิจารณาที่ 13/2563 (ค�ำวินิจฉัยที่ 6/2564) เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
2
เรื่องพิจารณาที่ 9/2564 เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่
ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
3
เรื่องพิจารณาที่ 13/2563 (ค�ำวินิจฉัยที่ 6/2564) เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
4
เรื่องพิจารณาที่ 9/2564 เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่
ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว

1

1
19/2564

-

4. คดีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด 5 หน้าทีข่ องรัฐ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 51)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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6. คดีเกีย่ วกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 139)
7. คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติหรือ
การกระท�ำด้ ว ยประการใด ๆ ที่ มี ผ ลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 144)
8. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่าง
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 149)

ประเภทคดี
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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-

10. คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 178)
-

2
9/25646
10/2564

2
8/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 29/2563)
13/25637
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 6/2564)
-

1
10/2564
(ค�ำสัง่ ที่ 19/2564)

-

1
9/25648

เรื่องพิจารณาที่ 13/2563 (ค�ำวินิจฉัยที่ 6/2564) เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
6
เรื่องพิจารณาที่ 9/2564 เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่
ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
7
เรื่องพิจารณาที่ 13/2563 (ค�ำวินิจฉัยที่ 6/2564) เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
8
เรื่องพิจารณาที่ 9/2564 เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่
ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว

5

2
8/2563
13/25635

9. คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็น
รัฐมนตรี
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 170)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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11. คดี ที่ ผู ้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่
รัฐธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 213)

ประเภทคดี
4
ต.44/2563
ต.51/2563
ต.52/2563
ต.53/2563
45
ต.54/2563 ถึง
ต.63/2563 และ
ต.1/2564 ถึง
ต.35/2564
2
ต.44/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 7/2564)
ต.59/2563
(ค�ำวินจิ ฉัยที่ 5/2564)

43
ต.51/2563 ถึง
ต.63/2563 และ
ต.1/2564 ถึง
ต.32/2564 ยกเว้น
ต.44/2563
ต.59/2563
และ ต.20/2564
(ค�ำสัง่ ที่ 63/2563 ถึง
ค�ำสัง่ ที่ 75/2563 และ
ค�ำสัง่ ที่ 4/2564 ถึง
ค�ำสัง่ ที่ 37/2564 ยกเว้น
ค�ำสัง่ ที่ 67/2563
10/2564 11/2564
และ 19/2564)

4
ต.20/2564
ต.33/2564
ต.34/2564
ต.35/2564

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

84

-

-

12. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
(รัฐธรรมนูญมาตรา 256 (9))

13. คดีอนื่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ กฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ หรือ กฎหมายอื่น ก�ำหนดให้
อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
13.1 การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้อง
คัดค้านมติ ค�ำสัง่ และประกาศของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง และการยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ประเภทคดี

-

-

-

-

-

-

-

-

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

7410

3011

-

1
28/2563

-

299

-

-

-

51

1
28/2563
(ค�ำสัง่ ที่ 1/2564)

-

2112

-

-

เรือ่ งพิจารณาที่ 13/2563 (ค�ำวินจิ ฉัยที่ 6/2564) เป็นทัง้ คดีเกีย่ วกับการสิน้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกีย่ วกับการสิน้ สุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170
จึงจัดให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
10
เรื่องพิจารณาที่ 9/2564 เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่
ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
11
เรื่องพิจารณาที่ 13/2563 (ค�ำวินิจฉัยที่ 6/2564) เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว
12
เรื่องพิจารณาที่ 9/2564 เป็นทั้งคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 จึงจัดให้อยู่
ทั้งสองประเภทคดี แต่นับเป็นเรื่องพิจารณาเดียว

9

รวม

13.2 การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ มติ
คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ การด� ำ เนิ น การของ
คณะรัฐมนตรีวา่ เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ การจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
14. กรณีค�ำร้องที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
เรื่องที่มาสู่
เรื่องค้างพิจารณา
เรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อใน
ศาลรัฐธรรมนูญใน
ยกมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ
มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง/
ระหว่างปีงบประมาณ       
ปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2565
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขที่เรือ่ งพิจารณา) (เลขที่เรื่องพิจารณา)
(เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา) (เลขทีเ่ รือ่ งพิจารณา)

ตารางที่ 8 สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญประจำ�ปีงบประมาณ จำ�แนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ส่วนที่สอง การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและการให้ค�ำปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ
		

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้
การยื่นค�ำร้อง เอกสารประกอบค�ำร้อง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล คู่กรณี
จะยื่นต่อศาลด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นด�ำเนินการแทนตน หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ศาลก�ำหนดก็ได้ โดยปัจจุบันการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญสามารถกระท�ำได้ 3 ช่องทาง คือ
1) ยื่นต่อศาลด้วยตนเอง ณ ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ
2) ส่งทางไปรษณีย์
3) ส่งทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสถิติเรื่องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ

ลำ�ดับที่
ประจำ�ปี
งบประมาณ
2564
(1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64)

เรื่องฟ้องตรง (เรื่อง)
เรื่องพิจารณา (เรื่อง)
รวม
ยืน่ ทาง
ยืน่ ทาง
ยื่น
ยืน่
ยืน่ ทาง ระบบงานคดี รวม
ยื่นทาง ระบบงานคดี รวม ทั้งหมด
ด้วย
ด้วย
ไปรษณีย์ รัฐธรรมนูญ (เรื่อง)
ไปรษณีย์ รัฐธรรมนูญ (เรื่อง) (เรื่อง)
ตนเอง
ตนเอง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
11
17
1
29 26
13
6
45
74

2. การให้ค�ำปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีบริการให้ค�ำปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน โดยสามารถขอรับค�ำปรึกษาได้
3 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ)์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ห้องปรึกษาคดี
ชั้น 2)
2) ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2142 5074 หมายเลข 0 2142 5075 หรือคอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1201
3) ผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th ภายใต้เมนู “ปรึกษาคดี
รัฐธรรมนูญ” หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ office@constitutionalcourt.or.th

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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รายงานการให้ค�ำปรึกษาคดีรัฐธรรมนูญ

ประจำ�ปีงบประมาณ 2564
(1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)

ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครัง้ )
85
32
11

ส่วนที่สาม ค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

รวม
(ครั้ง)
128

ก. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จและมีคำ� วินจิ ฉัยแล้ว
จ�ำนวน 30 ค�ำวินจิ ฉัย13 โดยในจ�ำนวนค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 จ�ำนวน 2 ค�ำวินจิ ฉัย ได้แก่
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2564  และที่ 7/2564
1. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563
		
เรือ่ ง  ผูต้ รวจการแผ่นดินเสนอเรือ่ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า
พระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และ
มาตรา 13 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 13 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 129
		
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 129 มีเจตนารมณ์ชดั เจน
ในการเปลีย่ นแปลงหลักการและสาระส�ำคัญของการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยแก้ไขหลักการของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 135 ด้วยการเปลี่ยนถ้อยค�ำจากอ�ำนาจ “ออกค�ำสั่งเรียก”
ทีเ่ ป็นการออกค�ำสัง่ ให้มผี ลบังคับทางกฎหมาย มาเป็น อ�ำนาจ “เรียก” ซึง่ เป็นการเชิญหรือขอความร่วมมือและเปลีย่ นถ้อยค�ำ
จาก “การสอบสวน” มาเป็น “การสอบหาข้อเท็จจริง” เนือ่ งจากไม่ใช่การสืบสวนหรือสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาทีจ่ ะต้องสัง่ การให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดหรือในก�ำกับให้ขอ้ เท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็น
ตามทีค่ ณะกรรมาธิการเรียกมาใช้เป็นสภาพบังคับแทนการก�ำหนดโทษทางอาญา โดยตัดถ้อยค�ำความว่า “และให้ค�ำสัง่
เรียกดังกล่าวมีผลตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก การก�ำหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าวแก่ผู้ฝา่ ฝืนค�ำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการจึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาแก่บคุ คลและความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด
เนื่องจากไม่ได้มีสภาพร้ายแรงหรือท�ำให้เกิดความเสียหายที่จะกระทบต่อผลในเรื่องที่สอบหาข้อเท็จจริง ดังเช่น
การด�ำเนินคดีอาญา อีกทั้งมิได้กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยรวม นอกจากนี้
ยังมีมาตรการเชิงบังคับเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ได้อยูแ่ ล้ว เป็นการกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เป็นภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
2. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 - 19/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
		
เรือ่ ง  ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน 41 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่
นับรวมค�ำวินจิ ฉัยทีม่ กี ารรวมพิจารณาหลายเรือ่ งพิจารณาด้วย
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ผลค�ำวินจิ ฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องในส่วนของผูถ้ กู ร้อง จ�ำนวน 9 คน ไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย และ
มีค�ำสั่งรับค�ำร้องเฉพาะของผู้ถูกร้อง จ�ำนวน 32 คน ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องที่ 7
ผู้ถูกร้องที่ 22 และผู้ถูกร้องที่ 23 สิ้นสุดลง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีเฉพาะผู้ถูกร้องที่ 7
ผู้ถูกร้องที่ 22 และผู้ถูกร้องที่ 23 คงเหลือผู้ถูกร้อง จ�ำนวน 29 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของผูถ้ กู ร้องทัง้ ยีส่ บิ เก้าไม่สนิ้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)
		
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย  ในการพิจารณาว่า กิจการของผูถ้ กู ร้องประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใด ๆ
หรือไม่ นัน้ ต้องเป็นกิจการทีเ่ ป็นสือ่ ตัวกลางในการส่งข่าวสาร สาร และเนือ้ หาสาระไปสูม่ วลชนทีส่ ามารถสือ่ ความหมาย
ให้ประชาชนทราบได้เป็นการทัว่ ไป แม้บริษทั ทีผ่ รู้ อ้ งกล่าวอ้างว่าผูถ้ กู ร้องประกอบกิจการจะจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการบริการและรับท�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และประกอบกิจการ
ฝึกอบรม แต่บริษัทไม่มีรายได้ใด ๆ จากการให้บริการดังกล่าว และมีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งในปีที่บริษัทมีรายได้
ก็ปรากฏว่าเป็นรายได้ที่มาจากการประกอบกิจการจัดฝึกอบรม ข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ว่าบริษัทนั้นมิได้ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
3. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
		
เรื่อง   ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน 33 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 
98 (3) หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องในส่วนของผู้ถูกร้อง จ�ำนวน 1 คน ไว้พิจารณาวินิจฉัย
และมีค�ำสั่งรับค�ำร้องเฉพาะของผู้ถูกร้อง จ�ำนวน 32 คน ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องที่ 1
ผู้ถูกร้องที่ 4 และผู้ถูกร้องที่ 5 สิ้นสุดลง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีเฉพาะผู้ถูกร้องที่ 1
ผู้ถูกร้องที่ 4 และผู้ถูกร้องที่ 5 คงเหลือผู้ถูกร้อง จ�ำนวน 29 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของผูถ้ กู ร้องที่ 2 สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วนั สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร คือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค�ำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ค�ำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่
28 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อว่างลงท�ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ ประกอบด้วยสมาชิกเท่าทีม่ อี ยูต่ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึง่ (2) ประกอบมาตรา 83 วรรคสาม
ส่วนผู้ถูกร้องอื่น จ�ำนวน 28 คน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันสมัครรับเลือกตัง้ ผูถ้ กู ร้องที่ 2 เป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี ละคร ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ซีรีส์ และ
กิจการเกี่ยวกับการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อการแสดง เป็นกิจการที่เป็นสื่อตัวกลาง
ในการส่งข่าวสาร สาร และเนือ้ หาสาระไปสูม่ วลชนทีส่ ามารถสือ่ ความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทัว่ ไป ประกอบกับ
ตามแบบน�ำส่งงบการเงินระบุข้อมูลว่า  รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ หรือผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์
สิ่งพิมพ์ สื่อการแสดง และสื่อการตลาดต่าง ๆ แม้ไม่ปรากฏข้อมูลหลักฐานว่าบริษัทของผู้ถูกร้องที่ 2 เคยยื่นค�ำร้อง
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หรือได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ แต่หากบริษัทมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการดังกล่าว ย่อมสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ได้ จึงฟังได้วา่ บริษทั ดังกล่าวประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชน ตามนัยความหมายของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 98 (3)
2) การโอนหุน้ ของผูถ้ กู ร้องที่ 2 มีขอ้ พิรธุ และเป็นการผิดวิสยั หลายประการ แม้ตามเอกสารส�ำเนาหนังสือสัญญา
โอนหุ้น ส�ำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัท และส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจะไม่ปรากฏชื่อผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้น
แต่กเ็ ชือ่ ได้วา่ เป็นข้อเท็จจริงทีถ่ กู จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้บคุ คลภายนอกเข้าใจว่า ผูถ้ กู ร้องที่ 2 ไม่ได้เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ดังกล่าวแล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2562 ซึง่ เป็นวันก่อนทีผ่ ถู้ กู ร้องที่ 2 สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม
และไม่มีการโอนหุ้นกันจริง หากมีการโอนหุ้นจริงย่อมต้องน�ำส่งส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนโดยเร็ว
ก่ อ นวั น สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรซึ่ ง สามารถด� ำ เนิ น การได้ โ ดยไม่ จ� ำ ต้ อ งรอให้ มี ก ารประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณาประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีทั้งปวง จึงฟังได้ว่า  ผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ซึ่ ง ประกอบกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ มวลชนอยู ่ ใ นวั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ พ รรคอนาคตใหม่
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3) รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีห่ า้ มมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหากเป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ สิน้ สุดลง เมือ่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว เมื่อผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอันเป็นลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ผู้ถูกร้องที่ 2 ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็น
วันที่พรรคอนาคตใหม่ ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ท�ำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
4. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 21 - 28/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
		
เรื่อง  พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 51 มาตรา 53
มาตรา 54 และมาตรา 67 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 25 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา 26
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 37 และมาตรา 77 หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2562 มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 67 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 26 มาตรา 
27 วรรคหนึ่ง และมาตรา 37
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) การสร้างทาง ทางรถไฟ คลอง หรือกิจการสาธารณประโยชน์อนื่ ทีต่ อ้ งใช้ทดี่ นิ เป็นระยะทางยาวเกินสิบกิโลเมตร
ที่กฎหมายให้ถือว่าได้เริ่มด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตลอดเส้นทาง อันส่งผลให้เจ้าของที่ดินเดิมหรือ
ทายาทไม่มีสิทธิขอที่ดินคืนแม้จะยังอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดนั้นเป็นเพราะการด�ำเนินการดังกล่าว
มีลักษณะเฉพาะพิเศษที่อาจไม่สามารถด�ำเนินการพร้อมกันหมดตลอดทั้งสายหรือตลอดทั้งโครงการได้พร้อมกัน
ในระยะเวลาที่จ�ำกัด หากไม่สามารถด�ำเนินโครงการได้จนเสร็จสิ้นแม้เพียงส่วนใด แต่ถ้าพ้นก�ำหนดระยะเวลาที่รัฐ
จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนนั้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการทั้งโครงการจนอาจท�ำให้ไม่เป็นประโยชน์
สาธารณะได้ จึงต้องก�ำหนดข้อยกเว้นข้างต้น ส�ำหรับการด�ำเนินการคืนที่ดินแก่เจ้าของเดิมหรือทายาทและการคืนเงิน
ค่าทดแทนและดอกเบีย้ ให้แก่รฐั ตลอดจนการด�ำเนินการอืน่ ๆ นัน้ หากปล่อยให้เนิน่ ช้าออกไปจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
และไม่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะอีกต่อไป จึงต้องมีการก�ำหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมทีร่ ฐั สามารถด�ำเนินการหรือสามารถ
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้สามปีให้เจ้าของเดิม
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หรือทายาทใช้สิทธิขอที่ดินคืนนั้นถือเป็นระยะเวลาพอเหมาะพอควรแก่กรณีแล้ว นอกจากนี้การก�ำหนดให้เจ้าของเดิม
หรือทายาทดังกล่าวต้องคืนค่าทดแทนทีไ่ ด้รบั มาพร้อมดอกเบีย้ ร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปีให้แก่หน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรการ
ที่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปและเป็นอัตราที่พอสมควรแก่เหตุเพื่อชดเชยค่าของเงินในทางความเป็นจริงแล้ว
อีกทัง้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินเท่าทีไ่ ม่เกินราคาในท้องตลาดของทีด่ นิ นัน้ หากพิสจู น์ได้วา่ เงินค่าทดแทน
ที่จะต้องคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อรวมกับดอกเบี้ยแล้วจะสูงกว่าราคาในท้องตลาดของที่ดินที่ขอคืน ดังนั้น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54
ที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ไม่ขัดต่อ
หลั ก นิ ติ ธ รรม มิ ไ ด้ เ ป็ น การเพิ่ ม ภาระหรื อ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของบุ ค คลเกิ น สมควรแก่ เ หตุ และไม่ ขั ด ต่ อ
หลักความเสมอภาค
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 67 อันเป็น
บทเฉพาะกาลที่ก�ำหนดให้น�ำบทบัญญัติเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และการคืนอสังหาริมทรัพย์
ให้ แ ก่ เ จ้ า ของเดิ ม หรื อ ทายาทมาใช้ บั ง คั บ กั บ ที่ ดิ น ที่ ถู ก เวนคื น นั บ แต่ วั น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2521 ใช้ บั ง คั บ จนถึ ง วั น ก่ อ นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ก�ำหนดหลักการดังกล่าว บทบัญญัติข้างต้น
จึงเป็นไปตามความมุ่งหมายให้มีการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลซึ่งเคยมีสิทธิเดิมอยู่แล้วก่อนที่รัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันจะมีผลใช้บังคับ มิใช่เป็นการรอนสิทธิหรือให้กฎหมายมีผลย้อนหลังเป็นโทษต่อบุคคล จึงไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม
ไม่เป็นบทบัญญัติที่มุ่งหมายที่จะใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นการเฉพาะเจาะจง ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
5. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 29/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563
		
เรือ่ ง ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 82 ว่ า  ความเป็ น รั ฐ มนตรี ข องพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5)
และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่
		
ผลค�ำวิ นิ จ ฉั ย   ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186
วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3)
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย  
1) การที่กองทัพบกอนุมัติให้ใช้บ้านพักรับรองกองทัพบกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน�้ำประปา
ซึ่งผู้ถูกร้องเคยได้รับสิทธิดังกล่าวตั้งแต่ครั้งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โดยปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎ
ที่ยังคงใช้บังคับอยู่โดยยังไม่ได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน กองทัพบกให้สิทธิดังกล่าวแก่อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงคนอื่น
ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บเช่ น เดี ย วกั น กั บ กรณี ผู ้ ถู ก ร้ อ ง ถื อ เป็ น สิ ท ธิ ข องบุ ค คลเนื่ อ งมาจากการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
อดีตผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ สูงของกองทัพบกอันมีลกั ษณะเป็นการปฏิบตั ใิ นธุรกิจการงานปกติของกองทัพบก มิได้เป็นการกระท�ำ
ที่ท�ำให้ผู้ถูกร้องได้รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยราชการเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่กองทัพ
บกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติ จึงไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 184
วรรคหนึ่ง (3)
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2) การที่ ผู ้ ถู ก ร้ อ งพั ก อาศั ย บ้ า นพั ก รั บ รองกองทั พ บก ซึ่ ง กองทั พ บกพิ จ ารณาจั ด บ้ า นพั ก รั บ รอง
กองทั พ บกและสนั บ สนุ น ค่ า กระแสไฟฟ้ า และน�้ ำ ประปาใช้ ง านในบ้ า นพั ก รั บ รองเป็ น ไปตามระเบี ย บกองทั พ
บก ว่ า ด้ ว ยการเข้ า พั ก อาศั ย ในบ้ า นพั ก รั บ รองกองทั พ บก พ.ศ. 2548 แล้ ว จึ ง เป็ น การรั บ ที่ มี ร ะเบี ย บ
ให้ รั บ ได้ ไม่ เ ป็ น กรณี ก ารถื อ ประโยชน์ ส ่ ว นตนมากกว่ า ประโยชน์ ข องประเทศ ไม่ เ ป็ น การแสวงหาประโยชน์
โดยมิ ช อบเพื่ อ ตนเอง ไม่ เ ป็ น การขอ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดในประการที่ อ าจ
จะท� ำ ให้ ก ระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติห น้า ที่ และไม่ เ ป็ นการกระท� ำ การอั นเป็ นการขั ด กั นระหว่า งประโยชน์
ส่ ว นตนกั บ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมไม่ ว ่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ดั ง นั้ น ผู ้ ถู ก ร้ อ งไม่ มี พ ฤติ ก รรมฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย่ า งร้ า ยแรงตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิ ส ระ พ.ศ. 2561 ข้ อ 27 ประกอบข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10 และข้ อ 11
ไม่มีการกระท�ำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (5)
6. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563
		
เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามค�ำสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
41/2557 เรื่อง ก�ำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2557 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา 29
วรรคหนึ่ง หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง
ให้บุคคลมารายงานตัวตามค�ำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง ก�ำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเรียกบุคคล
ให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เฉพาะในส่วนโทษทางอาญา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 26 และเฉพาะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามค�ำสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ด้วย
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) เมื่ อ บทเฉพาะกาลของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 279 ให้ ก ารรั บ รองสถานะการมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไป
ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับ และยังมิได้มีการยกเลิกโดยการใช้อ�ำนาจทางนิติบัญญัติ
หรื อ อ� ำ นาจทางบริ ห าร ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ทั้ ง สองฉบั บ จึ ง ยั ง คงมี ผ ลเป็ น กฎหมายต่ อ ไป
แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะสิน้ สภาพไปแล้ว และรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึง่ (1) บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทั้งสองฉบับด้วย
2) แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับจะมีวัตถุประสงค์หรือความจ�ำเป็นเพื่อให้การรักษา
ความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย แต่เมื่อเป็นกฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล การก�ำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้กระท�ำความผิดจึงต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลัก
ความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณีด้วย การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งสองฉบับดังกล่าวยังมิใช่เป็นการกระท�ำอันมีผลร้ายแรงหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ถึงขนาดต้องก�ำหนดโทษทางอาญา ให้ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
อีกทั้งยังมีมาตรการทางกฎหมายอื่น อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 วรรคหนึ่ง อันเป็นความผิดลหุโทษ
ที่ เ หมาะสมแก่ ก ารกระท� ำ ฝ่ า ฝื น ค� ำ สั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานดั ง กล่ าว ดั ง นั้ น ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ

91

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งสองฉบับ เฉพาะในส่วนโทษทางอาญา ไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะของการกระท�ำของการกระท�ำผิด ไม่เป็นไป
ตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี เป็นกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และขัดต่อหลักนิติธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 (ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการที่คล้ายคลึงกันนี้
เอาไว้ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2562)
3) การออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามค�ำสั่ง
ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ลงวั น ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ก� ำ หนดให้ จ� ำ เลยมารายงานตั ว ในวั น ที่
24 พฤษภาคม 2557 โดยไม่ได้ก�ำหนดให้การไม่มารายงานตัวต้องรับโทษทางอาญา แต่ต่อมาในวันเดียวกันนั้น
ก็มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง ก�ำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
เรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ประกาศก�ำหนดโทษของการกระท�ำดังกล่าว
ลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทราบทั่วกันในภายหลัง (วันที่ 29 พฤษภาคม 2557) จึงเป็นการก�ำหนดโทษทางอาญา
ให้มีผลย้อนหลังแก่บุคคล ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” จึงขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
7. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 31 - 32/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
		
เรื่อง  พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 4/1 มาตรา 6 มาตรา 7
และมาตรา 8 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม
มาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา 64 มาตรา 68 วรรคหนึ่ง และมาตรา 77 วรรคหนึ่ง หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 3
มาตรา 4 มาตรา 4/1 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 25
มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 3 เป็นเพียงบทนิยามที่ก�ำหนดความหมาย
ค�ำว่า “บริษัทบริหารสินทรัพย์” และความหมายของค�ำว่า  “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น มิใช่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญตามที่โต้แย้ง
2) พระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มาตรา 4 มาตรา 4/1 มาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 เป็นเพียงการก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การด�ำเนินการ และการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของบริษทั บริหารสินทรัพย์ มิได้เป็นการให้อำ� นาจแก่ผวู้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย มีสทิ ธิอนุมตั ิ
ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือท�ำให้ลูกหนี้รายใดมีสิทธิพิเศษเหนือกว่า
รายอื่น และเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์จากเจ้าหนี้รายหนึ่งไปสู่เจ้าหนี้อีกรายหนึ่ง มิใช่การแปลงหนี้ใหม่
โดยตรงที่จะมีผลให้หนี้เดิมเป็นอันระงับ เพียงแต่เป็นผลให้เจ้าหนี้เดิมหมดสิทธิในหนี้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รับ
โอนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้ทำ� ให้สทิ ธิและหน้าทีข่ องลูกหนีเ้ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ไม่ได้เพิม่ ภาระหรือหน้าทีใ่ ด ๆ แก่ลกู หนี้
มากไปกว่ามูลหนี้เดิม โดยลูกหนี้ยังคงยกข้อต่อสู้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้เดิมขึ้นต่อสู้กับเจ้าหนี้ใหม่ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องได้
เพียงแต่การช�ำระหนีต้ ามค�ำพิพากษาต้องช�ำระต่อเจ้าหนีท้ เี่ ข้าสวมสิทธิแทนเจ้าหนีเ้ ดิมเท่านัน้ เนือ่ งจากหนีน้ นั้ ได้โอนไป
โดยผลของกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการค้างช�ำระหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินของประเทศ อันเป็นประโยชน์สาธารณะซึง่ เป็นประโยชน์สว่ นรวม
ดังนั้น บทบัญญัติมาตราดังกล่าว ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม มิได้จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตาม
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รัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ
ในทรัพย์สินของบุคคลแต่อย่างใด
8. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564
		
เรือ่ ง คณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4)
และมาตรา 96 (2) หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท เสนพงศ์
(ผูถ้ กู ร้อง) สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ คือวันที่ 16 กันยายน 2563 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค�ำวินิจฉัยให้แก่
คูก่ รณีฟงั ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึง่
ที่บัญญัติให้ค�ำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือวันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นวันที่ต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) การที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้น�ำลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งของบุคคลมาเป็นเหตุ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) โดยไม่ตอ้ งรอให้คำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ
อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบุคคลผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องได้รับการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและลักษณะต้องห้าม เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามประพฤติและคุณสมบัตเิ ป็นทีย่ อมรับและเป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
ของสาธารณชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตปราศจากเหตุมัวหมองในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ไม่ทำ� ให้เกิดความเสือ่ มเสียต่อเกียรติและศักดิศ์ รีของสภาผูแ้ ทนราษฎร การทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูใ้ ดกระท�ำความผิด
จนศาลมีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันต้องด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา 96 (2) แล้ว สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ ย่อมไม่อาจอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะไว้วางใจในความสุจริตได้ และ
ไม่สมควรให้เข้ามามีอ�ำนาจในทางการเมืองอื่นอีกด้วย
2) รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ก�ำหนดลักษณะต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สิ้ น สุ ด ลง ส่ ว นมาตรา 98 และมาตรา 96 เป็ น เหตุ แ ห่ ง การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
เมือ่ ตีความประกอบกันแล้ว หากมีเหตุตามมาตรา 98 และมาตรา 96 ระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่ง จึงมีผลท�ำให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งได้ มิใช่เป็นเพียงลักษณะต้องห้ามขณะทีผ่ ถู้ กู ร้องใช้สทิ ธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น
3) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการใช้ถ้อยค�ำ
แตกต่างกันแยกได้หลายลักษณะ เช่น กรณีรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (9) กรณีมาตรา 101 (6)
ประกอบมาตรา 98 (10) หรือกรณีมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (11)  ใช้คำ� ว่า “เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่า ...”
ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงได้ดว้ ยเหตุหลายประการ
ตามบริบทของข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน หากเป็นกรณีคดีอาญาต้องมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด แต่ข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้
เป็นกรณีมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) ไม่ได้ใช้คำ� ว่า “ค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ” แต่ใช้คำ� ว่า
“อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่” บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจน
ไม่อาจตีความเป็นอย่างอืน่ ย่อมหมายความว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสิน้ สุดลงเมือ่ ต้องค�ำพิพากษา
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องให้คดีถึงที่สุดก่อน
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4) รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาโดยการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระท�ำความผิดนั้น
แต่กรณีของผู้ถูกร้องเป็นการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญในปัญหาที่เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์
ของการด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องพิจารณาลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
เป็นส�ำคัญ
9. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
		
เรื่อง  พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 34 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 26 หรือไม่
		
ผลค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 
34 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
		
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 34 ทีก่ ำ� หนดให้
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนต้องด�ำเนินการร้องขอรับเงินค่าทดแทนที่วางไว้ภายในก�ำหนดระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่มี
การวางเงิน หากไม่ด�ำเนินการภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าวจะมีผลให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เป็นบทบัญญัติที่ยึดถือ
ความสะดวกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและ
ยังไม่ค�ำนึงถึงกรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอาจมีเหตุขัดข้องในการแสดงสิทธิของตน
หรือมีกรณีที่อาจท�ำให้ไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้ตามก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว มีผลเป็นว่ารัฐใช้อ�ำนาจเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไปโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้รับค่าทดแทน
ที่เป็นธรรมถือเป็นการล่วงล�้ำสาระส�ำคัญแห่งสิทธิของบุคคล และยังกระทบกระเทือนต่อหลักการเรื่องสิทธิของบุคคล
ที่ต้องได้รับเงินค่าทดแทนจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จนถึงขั้นท�ำลายหลักประกันที่ว่าทรัพย์สินของประชาชน
จะไม่ถูกเวนคืนไปใช้เป็นประโยชน์สาธารณะโดยปราศจากการจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 37
วรรคสาม ไปโดยปริยาย บทบัญญัติข้างต้นจึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เพิ่มภาระเกินความจ�ำเป็นและจ�ำกัดสิทธิ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
10. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
		
เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 19 วรรคหนึ่ง (4) และ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2545 มาตรา 45 (4) ขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา 101 (13) หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 15 วรรคสอง และ
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (4) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
มาตรา 45 (4) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และ
มาตรา 101 (13)
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 15 วรรคสอง และ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 45 (4) ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นขณะที่ ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ก� ำ หนดเหตุ แ ห่ ง การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาล โดยน�ำการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ก�ำหนดบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หากบุคคลนั้นต้องค�ำพิพากษา
ให้ จ� ำ คุ ก และถู ก คุ ม ขั ง อยู ่ โ ดยหมายศาลมาเป็ น เหตุ ใ ห้ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาเทศบาลสิ้ น สุ ด ลงได้ เพื่ อ ให้
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สมาชิกสภาเทศบาลซึง่ เป็นผูแ้ ทนของประชาชนในระดับท้องถิน่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากเหตุมัวหมอง เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลถือเป็นต้นแบบในฐานะเป็น
ผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่น หากมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นย่อมอาจคาดหมายได้ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อท้องถิ่นได้ ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครอง มิใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบ
ต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ แต่เป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปแก่สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนโดยไม่มงุ่ หมายใช้บงั คับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม
2) รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ก�ำหนดเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงไว้หลายประการ
ตามบริบทข้อเท็จจริงทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) บัญญัตใิ ห้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สิน้ สุดลงเมือ่ ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำ
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ส่วนมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) บัญญัติให้
สมาชิกภาพสิน้ สุดลง เมือ่ ต้องค�ำพิพากษาให้จำ� คุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล โดยเหตุแห่งการสิน้ สุดสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 15
วรรคสอง และพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. 2545 มาตรา 45 (4) ซึง่ สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) การที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) เป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันคนละเหตุคนละกรณีกัน บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13)
11. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564
		
เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2)
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1)
		
ผลค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้
ประชาชนผูม้ อี ำ� นาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย แม้รัฐสภามีอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หากแต่เป็นอ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจาก
ประชาชนซึ่งถูกจ�ำกัดทั้งรูปแบบ กระบวนการ และเนื้อหา รัฐสภาจึงต้องท�ำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอย่างเคร่งครัด
โดยไม่อาจกระท�ำนอกขอบของหน้าที่และอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ได้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงต้อง
อยูใ่ นเงือ่ นไขทีม่ คี วามผูกพันกับรัฐธรรมนูญเดิม ยึดโยงกับหลักการพืน้ ฐานและให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมติมหาชน
รัฐธรรมนูญ หมวด 15 เพียงบัญญัตใิ ห้สามารถแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้เท่านัน้ ไม่มบี ทบัญญัตใิ ห้จดั ท�ำขึน้ ใหม่ทงั้ ฉบับ
12. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564
		
เรื่อง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) โดยการร้องเรียนของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
		
ผลค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2545
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เรือ่ ง ปัญหาเกีย่ วกับระยะเวลาฟ้องคดีปกครอง เป็นการออกระเบียบตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 44 แต่มิได้ด�ำเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 6
วรรคหนึ่ง จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 197 วรรคสี่
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บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย  มติทปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูดสุดในคดีนเี้ ป็นการพิจารณาปัญหาเกีย่ วกับ
ระยะเวลาฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดท�ำการ เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติบทเฉพาะกาลในเรื่องดังกล่าวไว้ โดยเป็นการขอให้
ทีป่ ระชุมใหญ่ฯ “ก�ำหนดแนวทางการวินจิ ฉัยปัญหา” มิใช่เป็นเพียงการพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดี มิได้มกี ารกล่าวถึง
ข้อเท็จจริงในคดีใดเป็นการเฉพาะ ตามค�ำสั่งในคดีที่เป็นเหตุแห่งการประชุมเองก็มิได้อ้างอิงว่าเป็นค�ำวินิจฉัยโดยมติ
ที่ประชุมใหญ่ฯ อันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองทั่วไปที่เกิดขึ้น
ก่อนศาลปกครองเปิดท�ำการให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการด�ำเนินการ โดยประสงค์ให้การพิจารณาพิพากษา
ในคดีอื่นต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันนี้ด้วย มติที่ประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนการบัญญัติบทเฉพาะกาล
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองไว้เป็นการทั่วไปในทุกคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครอง
รวมทุกประเภทคดี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติโดยไม่ได้เสนอ
ให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายแต่เป็นการตรากฎหมายเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาคดีของศาลปกครองขึน้ ใหม่ มติทปี่ ระชุมใหญ่ฯ
ดังกล่าวจึงมิใช่การวินจิ ฉัยคดีใดคดีหนึง่ ทีผ่ ลของการพิจารณาวินจิ ฉัยต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีนนั้
แต่เป็นการก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้องคดี ซึ่งต้องส่งระเบียบตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ ให้สภาผู้แทน
ราษฎรมีโอกาสพิจารณาตรวจสอบและยังต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 6 เมื่อไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าว
มติที่ประชุมใหญ่ฯ นี้ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 197 วรรคสี่
13. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
		
เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ ง
(4) ประกอบ มาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10)
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย ตามหลักอธิปไตยของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ ค�ำพิพากษาของศาลรัฐใด
ก็จะมีผลในดินแดนของรัฐนัน้ ในบางกรณีรฐั ใดรัฐหนึง่ อาจให้การรับรองค�ำพิพากษาของศาลอีกรัฐหนึง่ และอาจบังคับให้
เป็นไปตามค�ำพิพากษานั้นได้ แต่ต้องมีการท�ำสนธิสัญญารับรองและบังคับตามค�ำพิพากษาตามหลักการต่างตอบแทน
ดั ง นั้ น ทั้ ง หลั ก การและทางปฏิ บั ติ ข องรั ฐ เกี่ ย วกั บ การใช้ อ� ำ นาจทางตุ ล าการจะได้ รั บ การบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ของแต่ละประเทศเพื่อยืนยันหลักความเป็นอิสระของตุลาการและความศักดิ์สิทธิ์ของค�ำพิพากษา เมื่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญมีการกล่าวถึงค�ำพิพากษา จึงต้องหมายถึงค�ำพิพากษาของศาลแห่งรัฐหรือประเทศนั้นเท่านั้น ไม่รวมถึง
ค�ำพิพากษาของศาลต่างประเทศ การตรากฎหมายอาญาของแต่ละประเทศก�ำหนดการกระท�ำทีเ่ ป็นความผิด องค์ประกอบ
ของความผิด ฐานความผิด และเงือ่ นไขการลงโทษไว้แตกต่างกัน โดยการกระท�ำอย่างเดียวกัน กฎหมายของบางประเทศ
อาจก�ำหนดให้เป็นความผิด แต่กฎหมายของไทยอาจไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นความผิดก็ได้ อีกทั้งหากตีความรัฐธรรมนูญ
มาตรา 98 (10) ว่า  “เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด” หมายความรวมถึงค�ำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วย
ก็จะมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมถึงค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ ที่มาตรา 98
(10) ระบุ ซึง่ บางฉบับบัญญัตฐิ านความผิด แต่บางฉบับระบุเพียงชือ่ กฎหมายเท่านัน้ จะท�ำให้ขอบเขตการยอมรับอ�ำนาจ
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ศาลของรัฐอืน่ ขยายออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วย ท�ำให้ไม่อาจกลัน่ กรองหรือตรวจสอบความชอบด้วยหลักนิตธิ รรมของ
กระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศและขัดต่อหลักการต่างตอบแทนข้างต้น อันท�ำให้อำ� นาจอธิปไตยทางศาลของไทย
ถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส�ำคัญ
14. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 7/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
		
เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) โดยการร้องเรียนของ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และพลเอก นิพนธ์
ทองเล็ก ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
		
ผลค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า มติของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผูถ้ กู ร้อง
ที่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนทั้งสองในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10
(18) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย  
1) การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 263 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท�ำหน้าที่เป็น”
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามล�ำดับ นั้น ย่อมหมายถึง การให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท�ำภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบอย่างสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา โดยเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่แทนในระหว่างที่ยังไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่มิได้หมายความว่าสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ “เป็น” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ร้องเรียนทั้งสอง
เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาอันเป็นลักษณะต้องห้ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (18)
2) เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยให้ผู้อื่นที่เป็น
หรือเคยเป็นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้รบั การสรรหาเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แต่ที่ผ่านมาวินิจฉัยมาโดยตลอดว่าบุคคลใดที่เคยเป็นหรือเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม
ท�ำให้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ซึ่งไม่มีความแตกต่างไปจากการวินิจฉัยกรณีของผู้ร้องเรียนทั้งสอง มติดังกล่าวของ
ผูถ้ กู ร้องทีต่ ดั สิทธิผรู้ อ้ งเรียนทัง้ สองในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27
15. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 8/2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
		
เรื่อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรค
สาม มาตรา 29 วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา 37 วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่
		
ผลค�ำวินจิ ฉัย  ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
26 และมาตรา 37 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้บังคับ
แก่การกระท�ำความผิดร้ายแรงและมิได้บัญญัติให้รวมถึงความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นด้วย ย่อมแสดงได้ว่า
กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ทจี่ ะไม่ให้กฎหมายอืน่ ไปก�ำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานเพือ่ ใช้อำ� นาจตามกฎหมายว่าการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมาด�ำเนินการแทน การทีป่ ระมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี บัญญัตใิ ห้ถอื ว่าความผิดตามมาตรา 
37 มาตรา 37 ทวิ หรือมาตรา 90/4 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้มาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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ทีม่ ที งั้ โทษทางแพ่งและทางอาญาอันมีผลให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีหรือน�ำส่งภาษีอากรตกอยูภ่ ายใต้มาตรการทีม่ คี วามร้ายแรง
ในขณะที่ประมวลรัษฎากรมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่แล้วจึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีก นอกจากนี้ ประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี เป็นบทบัญญัติ
ที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยรวบรวมทรัพย์สินเพื่อให้ได้จ�ำนวนเงินครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้
ในประมวลรัษฎากรซึง่ อาจจะรวมไปถึงกรณีผเู้ กีย่ วข้องอืน่ ทีก่ ระท�ำโดยสุจริตต้องตกอยูภ่ ายใต้มาตรการทีม่ คี วามร้ายแรง
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปด้วยจนกว่าจะได้พสิ จู น์ในศาล เป็นบทบัญญัตทิ เี่ พิม่ ภาระ
และจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน และขัดต่อหลักนิติธรรม
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 37 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
2) หากมีปญ
ั หาการใช้ดลุ พินจิ ของพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูไ้ ด้รบั ผลจากการใช้ดลุ พินจิ ดังกล่าว
ย่อมใช้สทิ ธิทางศาลได้ ไม่ใช่เรือ่ งของการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหรือหลักความเสมอภาค ดังนัน้ ประมวลรัษฎากร มาตรา 37
ตรี จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม
3) การให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดินเป็นเรือ่ งมาตรการทางแพ่ง ไม่ใช่โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 18 และให้โอกาสในการพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานได้ก่อนที่ศาลแพ่งจะมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ไม่เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีโทษทางอาญาให้มีผลย้อนหลังแก่บุคคล และ
มิใช่ข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาที่จะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ประมวลรัษฎากร
มาตรา 37 ตรี จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
16. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564
		
เรื่อง พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 151 วรรคสาม และมาตรา 166 ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา 29 วรรคหนึ่ง และมาตรา 40 หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 151 วรรคสาม
และมาตรา 166 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 40
		
บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย  การก�ำหนดโทษปรับตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 151 วรรคสาม
แม้เป็นการก�ำหนดอัตราค่าปรับจ�ำนวนสูงและมีลักษณะเป็นการก�ำหนดโทษปรับในอัตราเดียวโดยไม่มีระวางขั้นต�่ำ
และขั้ น สู ง ก็ ต าม แต่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ หนดโทษหนั ก เบาตามขนาดเรื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มู ล ค่ า ของสั ต ว์ น�้ ำ
ที่ได้จากการกระท�ำผิด ทั้งยังเป็นการตัดแรงจูงใจที่จะกระท�ำผิดเพราะผู้กระท�ำจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ
กระท�ำนั้น ส่วนมาตรา 166 เป็นมาตรการส�ำคัญท�ำให้บุคคลใดที่จะให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่น
ในการท�ำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องระงับและยับยั้งการสนับสนุนการกระท�ำความผิด เพราะเมื่อค�ำนวณ
ผลตอบแทนหรือประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการกระท�ำความผิดเช่นเดียวกับตัวการแล้ว ผลร้ายทีไ่ ด้จากการกระท�ำความผิด
มีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ อีกทั้งบทบัญญัติดังกล่าวหาใช่บทบัญญัติเด็ดขาด แต่บัญญัติให้ศาลมีอ�ำนาจยกเว้นให้
แก่ผู้กระท�ำความผิดที่เป็นคนประจ�ำเรือได้ จึงมีความเหมาะสมได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด
และผลประโยชน์ทผี่ กู้ ระท�ำความผิดได้รบั ไม่เป็นการเพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสามและ
ไม่เป็นการก�ำหนดโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลหนักกว่าโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลากระท�ำความผิดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง แม้เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลอยู่บ้าง แต่เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพ
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เพือ่ รักษาความมัน่ คงทางทรัพยากรสัตว์นำ�้ อันเป็นความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นไปตามเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 (ในส่วนของพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 151 วรรคสาม เป็นการวินจิ ฉัยตามแนวบรรทัดฐาน
ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2563)
17. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 10 - 13/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 บทนิยามค�ำว่า  “การชุมนุมสาธารณะ”
มาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 28 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44 หรือไม่
ผลค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 บทนิยาม
ค�ำว่า  “การชุมนุมสาธารณะ” มาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 28 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26
มาตรา 34 และมาตรา 44
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย
1) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 4 บทนิยามค�ำว่า  “การชุมนุมสาธารณะ”
เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ทราบว่าการชุมนุมของบุคคลใดลักษณะใดเป็นการชุมนุมสาธารณะที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัตนิ ี้ แม้จะไม่ได้กำ� หนดจ�ำนวนของผูช้ มุ นุมไว้ แต่โดยสภาพหรือลักษณะของการชุมนุมย่อมเป็นทีเ่ ข้าใจ
โดยทั่วไปว่า  “การชุมนุม” หมายถึง การเข้ามารวมกันของบุคคล หรือมีความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ที่ประชุมของ
กลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกัน ประกอบกับการชุมนุมมิได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบุคคลขั้นต�่ำ
ที่เข้าร่วมกันชุมนุม เพียงแต่เป็นการรวมกันของบุคคลในที่สาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยแสดงออกต่อประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่ สามารถร่วมการชุมนุม
นั้นได้ มิใช่เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44
2) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ที่ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การการชุ ม นุ ม สาธารณะ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม มี การการชุ ม นุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง ซึ่ ง มิ ใ ช่
ระบบการขออนุญาตแต่เป็นระบบการแจ้งล่วงหน้าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องจัดเตรียมความพร้อมและวางแผน
ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะท� ำ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยขึ้ น ในบ้ า นเมื อ ง หรื อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ คุ ้ ม ครอง
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับเส้นทางจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ผลกระทบจากการชุมนุมน้อยทีส่ ดุ
การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างพอเหมาะพอควรแก่กรณีและได้สัดส่วนกันระหว่างมาตรการ
ทางกฎหมายกับการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธได้
ส�ำหรับมาตรา 10 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายในการก�ำหนดลักษณะหรือความหมายของ
“ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ” ให้ชัดเจน เนื่องจากการกระท�ำของบุคคลดังกล่าวเป็นการเชิญชวนให้ผู้อื่น
มาร่วมการชุมนุมโดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ จึงต้องมีหน้าที่ในการแจ้งการชุมนุม เพราะถ้าไม่มีผู้ใด
แสดงตัวว่าเป็นผูป้ ระสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะชัดเจนด้วยการแจ้งต่อผูร้ บั แจ้ง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐย่อมไม่อาจทราบได้วา่
จะติดต่อหรือประสานงานกับผู้ใดได้ นอกจากผู้ที่แสดงออกหรือมีพฤติการณ์ดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้การชุมนุมเป็นไป
โดยสงบและปราศจากอาวุธ การปกปิดเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ให้ทราบว่าจะมีการชุมนุมสาธารณะทีใ่ ดและเมือ่ ใด ย่อมส่อไป
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ในทางท�ำให้การชุมนุมสาธารณะไม่เป็นไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครอง ประกอบกับวิธกี ารแจ้งการชุมนุมสาธารณะสามารถ
กระท�ำได้โดยสะดวก มิได้เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้เชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุม
จนเกินสมควรแก่เหตุ
				 ส่วนมาตรา 10 วรรคสาม เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายล�ำดับรอง
เพื่อให้สามารถก�ำหนดรายละเอียดของวิธีการแจ้งและวิธีการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดยให้ฝา่ ยบริหารมีดลุ พินจิ ในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตามสภาวการณ์ ซึง่ ตามประกาศ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 มีความสะดวก
และไม่ได้เพิ่มภาระจนเกินสมควรต่อผู้มีหน้าที่แจ้งการชุมนุม
				 ดังนัน้ แม้บทบัญญัตมิ าตรา 10 จะจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธของบุคคลอยู่บ้าง แต่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือ
จ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44
		 3) พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 เป็นกรณีจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้การชุมนุม
สาธารณะที่ไม่แจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้น
โดยปราศจากการรั บ รู ้ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส ะดวกแก่ ป ระชาชนหรื อ อาจท� ำ ให้ ผู ้ ชุ ม นุ ม
ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากความไม่ปลอดภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ แม้จะจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอยูบ่ า้ ง แต่เป็นไปตามเงือ่ นไขของรัฐธรรมนูญ ไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระ
หรื อ จ� ำ กั ด เสรี ภ าพของบุ ค คลเกิ น สมควรแก่ เ หตุ และไม่ ก ระทบต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ทั้ ง เป็ น กฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ไม่ขดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44
		 4) การทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 28 ก�ำหนดบทลงโทษทางอาญา ซึง่ รวมถึงกรณี
การจัดการชุมนุมโดยโดยไม่แจ้งตามมาตรา 10 ให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เป็นมาตรการลงโทษ
ที่ พ อเหมาะพอควรแก่ ก รณี ส� ำ หรั บ การกระท� ำ ความผิ ด ที่ ไ ม่ ร ้ า ยแรง ส่ ว นการที่ ไ ม่ ก� ำ หนดระวางโทษขั้ น ต�่ ำ ไว้
ท�ำให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการก�ำหนดโทษได้ตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์แต่ละคดี อัตราโทษดังกล่าว
ได้สดั ส่วนกับความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด แม้จะจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอยูบ่ า้ ง
แต่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ทัง้ เป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 34 และมาตรา 44
18. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
ั ญัตวิ า่ “ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟอ้ งและ
		 เรือ่ ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหนึง่ เฉพาะในส่วนทีบ่ ญ
ได้ตวั ผูก้ ระท�ำความผิดมายังศาลภายในก�ำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วนั กระท�ำความผิด เป็นอันขาดอายุความ” ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 27 หรือไม่
ั ญัติ
		 ผลค�ำวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหนึง่ เฉพาะในส่วนทีบ่ ญ
ว่า “ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟอ้ งและได้ตวั ผูก้ ระท�ำความผิดมายังศาลภายในก�ำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วนั กระท�ำความผิด
เป็นอันขาดอายุความ” ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 27
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บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย คดีอาญาทีพ่ นักงานอัยการเป็นโจทก์หรือคดีทรี่ าษฎรเป็นโจทก์ ต่างก็ตอ้ งอยูใ่ นบังคับของ
ก�ำหนดอายุความฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) คือ ต้องฟ้องและได้ตัว
ผูก้ ระท�ำความผิดมายังศาลภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดนับแต่วนั กระท�ำความผิด เพือ่ คุม้ ครองบุคคลซึง่ อาจตกเป็นจ�ำเลย
เมือ่ ศาลได้ประทับฟ้อง ซึง่ มีมาตรการทีอ่ าจต้องจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่มผี ลท�ำให้อายุความใช้บงั คับ
แตกต่างกัน เนื่องจากในคดีอาญา อายุความเริ่มนับแต่วันกระท�ำความผิดเหมือนกัน และการได้ตัวผู้กระท�ำความผิด
มายังศาลย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากราษฎรซึ่งเป็นผู้เสียหายเห็นว่า
การให้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ด�ำเนินคดีอาญาแทนจะเป็นผลดีมากกว่าการด�ำเนินการฟ้องคดีเองก็สามารถร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้พนักงานอัยการด�ำเนินคดีแทนได้ ดังนั้น บทบัญญัติข้างต้นจึงไม่มีผลท�ำให้สิทธิ
ในการฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ที่ก�ำหนดให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนมีอายุความน้อยกว่าคดีอาญาที่พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ ซึง่ ศาลไม่ตอ้ งไต่สวนมูลฟ้องก่อน  บทบัญญัตดิ งั กล่าวไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 27
ข. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน 51 เรื่อง
ส�ำหรับกรณีการยืน่ ค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน 43 ค�ำสั่ง ได้แก่ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 63/2563
ถึงค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 37/2564 (ยกเว้นค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 67/2563 ที่ 76/2563 ที่ 1/2564 ที่ 2/2564
ที่ 3/2564 ที่ 10/2564 ที่ 11/2564 และที่ 19/2564) โดยอาจสรุปบรรทัดฐานค�ำสั่งเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 9 แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213

บรรทัดฐานคำ�สั่ง

หมายเลขคำ�สั่ง

1. ผูร้ อ้ งไม่ได้เป็นบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ
คุ้มครองไว้โดยตรง
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46
วรรคหนึ่ง)
2. ผูร้ อ้ งมิใช่ผถู้ ูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้
อันเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 48 วรรคหนึ่ง)

64/2563 65/2563 75/2563 4/2564
8/2564 14/2564
15/2564 22/2564 27/2564
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64/2563 7/2564 20/2564 31/2564

ตารางที่ 9 แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 (ต่อ)

บรรทัดฐานคำ�สั่ง

หมายเลขคำ�สั่ง

3. ค�ำร้องไม่ได้ระบุการกระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือ
เสรี ภ าพของตนโดยตรงให้ ชั ด เจนว่ า เป็ น การกระท�ำใด และ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 วรรคสี่ ประกอบ
มาตรา 46 วรรคสอง)
4. ผู ้ ร ้ อ งยั ง ไม่ ไ ด้ ยื่ น ค�ำร้ อ งต่ อ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสี ย ก่ อ น
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่งและมาตรา 48
วรรคหนึ่ง)
5. การยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน มิได้เป็นการยื่นค�ำร้อง
เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
6. ค�ำร้องไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคสาม)
7. การกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไม่ได้เกิดจาก
การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงาน
ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง)
8. รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก�ำหนด
กระบวนการร้ อ งหรื อ ผู ้ มี สิ ท ธิ ข อให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (2))
9. เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือ
เรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (4))

65/2563 14/2564 37/2564

65/2563 14/2564 16/2564 36/2564

63/2563 64/2563 6/2564 12/2564
29/2564
65/2563 69/2563 73/2563 9/2564
37/2564
70/2563 16/2564

63/2563 64/2563 66/2563 69/2563
70/2563 72/2563 4/2564 7/2564
16/2564
23/2564 25/2564 26/2564 28/2564
31/2564 33/2564
66/2563 70/2563 71/2563 5/2564
13/2564 17/2564 21/2564 24/2564
25/2564 30/2564 34/2564 35/2564
36/2564
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ตารางที่ 9 แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 (ต่อ)

บรรทัดฐานคำ�สั่ง

หมายเลขคำ�สั่ง

10. ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง ปรากฏว่า
ผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค�ำร้อง หรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัย
คดีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 51)
11. การยื่ น ค�ำร้ อ งว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อกฎหมายในระดับเดียวกัน มิใช่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 48 วรรคหนึ่ง)
12. มิ ใช่ ก รณี ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท�ำใด
ของผูถ้ กู ร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 213)
13. การอุทธรณ์หรือขอให้พิจารณาทบทวนค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ไม่มบี ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญให้กระท�ำได้
14. ล่วงพ้นระยะเวลาที่ต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง)
15. การยืน่ ค�ำร้องว่าการกระท�ำใดขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ มิใช่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 และมาตรา 47)
16. กรณี ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติการใช้สิทธิ
ในเรือ่ งนีไ้ ว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา 212 และมาตรา 231 (1)
17. การกระท�ำของผู้ถูกร้องเป็นการใช้อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย หากผู้ถูกร้องเห็นว่าเป็นการกระท�ำละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของผู้ร้องก็อาจใช้สิทธิเยียวยาทางศาลอื่นได้

18/2564
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64/2563 36/2564

68/2563 12/2564
74/2563 9/2564
5/2564

16/2564

30/2564 36/2564
32/2564

ตารางที่ 9 แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 (ต่อ)

บรรทัดฐานคำ�สั่ง

หมายเลขคำ�สั่ง

18. การยื่ น ค�ำร้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 51 ซึ่ ง ผู ้ ร ้ อ งมิ ไ ด้
ด�ำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก�ำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45
19. การยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 ซึ่งมิได้ให้สิทธิ
บุคคลยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง

74/2563

14/2564

หมายเหตุ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญบางค�ำสั่งมีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาหลายประเด็น โดยอาศัยรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา จึงอาจปรากฏอยู่ในบรรทัดฐานค�ำสั่งหลายข้อ
ส่วนกรณีการยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
และจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน 8 ค�ำสั่ง ได้แก่ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 67/2563 ที่ 76/2563 ที่ 1/2564 ที่ 2/2564
ที่ 3/2564 ที่ 10/2564 ที่ 11/2564 และที่ 19/2564 โดยมีผลของค�ำสั่งและบรรทัดฐานค�ำสั่งดังต่อไปนี้
1. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 67/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
ผลของค�ำสั่ง  
1) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย ในส่วนของการกระท�ำในการจัดการชุมนุมปราศรัย
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากตามค�ำร้องไม่เห็นถึงการกระท�ำพร้อมข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
แม้จะระบุตัวผู้จัดการชุมนุมปราศรัยแล้วก็ตาม จึงเป็นค�ำร้องที่มีรายการไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่อาจเข้าใจได้
อีกทัง้ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ผรู้ อ้ งแก้ไขเพิม่ เติมค�ำร้องให้ถกู ต้องครบถ้วน ผูร้ อ้ งไม่ดำ� เนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม
ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 42 ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ข้อ 18 วรรคสอง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 53
2) ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ในส่วนของการจัดการชุมนุมหรือปราศรัย
เมื่ อ วั น ที่ 10 สิงหาคม 2563 วันที่ 19 และวั นที่ 20 กั นยายน 2563 เนื่ อ งจากไม่ ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ าผู ้ ร้ อ ง
ได้ยื่นค�ำร้องต่ออัยการสูงสุด กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
1) การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แม้จะระบุตวั ผูก้ ระท�ำการอันเป็นเหตุแห่งการยืน่ ค�ำร้องแล้ว ผูร้ อ้ งก็จะต้อง
บรรยายค�ำร้องให้เห็นถึงการกระท�ำพร้อมข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วข้องด้วย มิฉะนัน้ ย่อมถือเป็นค�ำร้องทีม่ รี ายการ
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่อาจเข้าใจได้
2) การยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ผู้ร้องจ�ำต้องยื่นค�ำร้องต่ออัยการ
สูงสุดเสียก่อน
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2. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 76/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึง่ ใช้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ละคนเข้าชือ่ ยืน่ ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา มิใช่พรรคการเมือง
เป็นผู้ยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท�ำของผู้ถูกร้องที่ 2 ถึงที่ 19
ซึ่งเป็นพรรคการเมืองอันไม่ใช่บุคคลที่กระท�ำการตามค�ำร้อง ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าวได้ ส�ำหรับผู้ถูกร้องที่ 1
ในฐานะประธานรัฐสภา เพียงท�ำหน้าที่บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไม่ใช่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
บรรทัดฐานค�ำสั่ง  
1) ผู้ถูกร้องจะต้องเป็นคนเดียวกันกับผู้กระท�ำการอันเป็นเหตุแห่งการยื่นค�ำร้อง
2) การกระท�ำอันเป็นเหตุแห่งการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 จะต้องเป็น
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่เป็น
เพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติเท่านั้น
3. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564
		
เรือ่ ง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่า การกระท�ำของผูถ้ กู ร้องทัง้ สอง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และวันที่ 1 กันยายน 2563
เป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 และมาตรา 255
		
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องและค�ำร้องเพิม่ เติมทัง้ สองฉบับไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจาก
รัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 50 (1) และมาตรา 210 วรรคหนึ่ง ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ร้อง
ยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ขอให้วนิ จิ ฉัยกรณีตามค�ำร้องได้ เมือ่ ไม่ปรากฏว่าผูร้ อ้ งด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ก�ำหนดไว้ ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
		
บรรทัดฐานค�ำสัง่ การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ทีใ่ ห้สทิ ธิหรือเป็นช่องทางในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง ไม่ใช่เป็นเพียงหลักการทัว่ ไป โดยการใช้สทิ ธิ
ยื่นค�ำร้องโดยตรงของประชาชนเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเฉพาะกรณี
มาตรา 49 มาตรา 51 และมาตรา 213 เท่านั้น
4. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564
		
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 51 มาตรา 53
และ มาตรา 67 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากข้อเท็จจริงและเหตุผล
ของค�ำโต้แย้งของผูฟ้ อ้ งคดีในค�ำร้องนีเ้ ป็นเรือ่ งเดียวกับทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยไว้แล้วตามค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 21 - 28/2563 ซึง่ วินจิ ฉัยว่าพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 51
มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 67 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 37 จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด ส่งค�ำโต้แย้งที่เคยมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นแล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วรรคหนึ่ง
		
บรรทัดฐานค�ำสัง่ การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด
ต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 นั้น จะต้องยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น แม้ว่า
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ในขณะที่ศาลผู้ส่งความเห็นจะส่งความเห็นมานั้น ยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อขณะที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยในเรื่องนั้นแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญก็ชอบที่จะไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212
5. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564
		
เรือ่ ง ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98
(10) หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากขณะที่ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง
สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน 487 คน ต่อมาผู้ร้องยื่นค�ำร้องเพิ่มเติมแจ้งว่ามีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จ�ำนวน 2 คน ขอถอนชื่อออกจากการเข้าชื่อเสนอค�ำร้อง มีผลให้จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อเหลือ
เพียง 48 คน ซึง่ เป็นจ�ำนวนน้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องของสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงไม่ตอ้ ง
ด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง
		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง จ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
6. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 10/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564
		
เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
		
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากการกระท�ำของผูถ้ กู ร้องทัง้ สอง
ตามค�ำร้อง ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทีช่ ดั เจนเพียงพอและยังห่างไกลกว่าเหตุทจี่ ะเป็นการใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง
		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง การยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 จะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีช่ ดั เจนเพียงพอและไม่หา่ งไกลเกินกว่าเหตุทจี่ ะเป็นการใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพ เพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งตามแนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 1/2563)
7. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564
		
เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
		
ผลของค�ำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากการกระท�ำของผู้ถูกร้อง
ทั้งสองตามค�ำร้อง ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอและยังห่างไกลกว่าเหตุที่จะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึง่
บรรทัดฐานค�ำสั่ง การยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 จะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีช่ ดั เจนเพียงพอและไม่หา่ งไกลเกินกว่าเหตุทจี่ ะเป็นการใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพ เพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ตามแนวค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2563)
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8. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564
		
เรือ่ ง ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 82 ว่ า  ความเป็ น รั ฐ มนตรี ข องพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) หรือไม่
		
ผลของค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากข้อเท็จจริงตามค�ำร้อง ปรากฏว่า
ในขณะทีผ่ รู้ อ้ งยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลงเฉพาะตัว หรือไม่
แต่ผู้ถูกร้องได้พ้นจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญไปแล้วนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเข้ารับหน้าที่ ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ได้
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
1. เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้ก�ำหนดมาตรการตรวจสอบมูลกรณีตามค�ำร้องก่อนส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ท�ำให้ไม่มีกระบวนการกลั่นกรอง
มูลคดีกรณีตามค�ำร้องโดยความเห็นชอบของสภาแห่งนั้น ฉะนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญ
จ� ำ ต้ อ งพิ จ ารณามู ล กรณี ก ่ อ นที่ จ ะมี ค� ำ สั่ ง รั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย (ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ตามแนวค� ำ สั่ ง
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 67/2562 และที่ 48/2563)
2. การยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงหรือไม่ จะต้องปรากฏว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องยังคงมีอยู่ในขณะยื่นค�ำร้อง (ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งตามแนวค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 4/2553 ที่ 63/2555 และที่ 55/2562)

3. ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรมภายใต้
ค่านิยม “ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานธุรการที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในด้านงานคดี งานวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานวิจัยที่คุณภาพ สามารถใช้สนับสนุน
งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานรัฐธรรมนูญ กับสถาบันในระดับอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ ตลอดจนศาลรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรเทียบเท่าในต่างประเทศ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (3) บัญญัติให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจหน้าที่สนับสนุนให้การศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ
ในด้านการศึกษาวิจัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา  แก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยใช้
กระบวนการสร้าง/พัฒนางานข้อมูลและงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนการเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการและการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงาน เพือ่ ให้การเผยแพร่ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายและด�ำเนินการให้เป็นไป
อย่างต่อเนือ่ ง  เกิดองค์ความรูท้ างด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
อันเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
และให้สอดคล้องกับแผนปฏิรปู ประเทศ ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการด�ำเนินการเพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นภารกิจ
ในด้านการศึกษาวิจยั ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ นการพัฒนาแก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้
3.1 โครงการด้านการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน และเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1) โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ความรูค้ วามเข้าใจ ทัศนคติ และความคาดหวังของประชาชนต่อการยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213” โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นที่ปรึกษา
2) โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
ในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ” โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา (ได้รับงบประมาณ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))
3) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “หลักความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”
โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นที่ปรึกษา (ได้รับงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.))
3.2 โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน การเมืองการปกครอง ในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ผู ้ ส นใจ
ขอรับการสนับสนุนทุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์เป็นจ�ำนวนมาก โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุน
การจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ให้แก่ นิสิตนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 8 ราย แบ่งเป็น
• ทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 5 ราย
• ทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 3 ราย

4. ผลการด�ำเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ และอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดท�ำเอกสารสิง่ พิมพ์ และสือ่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนได้รับทราบ
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมที่เกี่ยวพันกับ
สิทธิเสรีภาพ และสิทธิในความเสมอภาค หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักการส�ำคัญของหลัก
นิตธิ รรมและหลักการส�ำคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยการพัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรับรู้อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และภารกิจของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส แผนปฏิรปู ประเทศในด้านกระบวนการยุตธิ รรม ประเด็น
ปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และยุทธศาสตร์
ที่ 4 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คือการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในด้านเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมุง่ เน้นการพัฒนางานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพืน้ ที่
เพือ่ ขับเคลือ่ นเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท
ภารกิจส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญ โดยได้วางกรอบแนวคิดเพือ่ หาวิธใี นการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ ทีส่ ามารถเข้าถึงประชาชนได้ทกุ กลุม่ ในสังคม
โดยมีหลักการว่าจะต้องเข้าใจง่ายและมีรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งเริ่มจากการสืบค้นศึกษาข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์รปู แบบและเนือ้ หา กระทัง่ ได้ขอ้ สรุปในการจัดท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ ประเภทหนังสือประกอบภาพการ์ตนู และ
สื่อประเภทดิจิทัล ซึ่งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้มุ่งหวังให้สามารถสื่อสาร และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิของประชาชนกับกลุม่ ต่าง ๆ ของสังคม
และประชาชนให้ได้มากทีส่ ดุ การพัฒนาช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชนทุกระดับ ทุกพืน้ ที่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
4.1 การจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายมหาชน ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และประเด็นปัญหารัฐธรรมนูญ ในรูปแบบของบทความวิชาการ รวมถึงการวินิจฉัยคดีในรูปแบบค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่ง
ของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจสู่สาธารณชนรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา จ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
• ฉบับปีที่ 22 เล่มที่ 64 เดือนมกราคม - เมษายน 2563 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• ฉบับปีที่ 22 เล่มที่ 65 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• ฉบับปีที่ 22 เล่มที่ 66 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั พิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบวารสารศาลรัฐธรรมนูญสามารถเผยแพร่
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และ
สังคมศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านการสร้างจิตส�ำนึกและค่านิยมที่ดีในการบริหารจัดการ
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ยอมรับ เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมาย เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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4.2 การจัดพิมพ์หนังสือ “รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 2 ชุด ดังนี้
• “รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ชุดที่ 18 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• “รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ชุดที่ 19 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
4.3 การจัดพิมพ์หนังสือ “ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 5,000 เล่ม
4.4 การจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารสรุปผลการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 2 เล่ม ดังนี้
• เอกสารสรุปผลการสัมมนาฯ หัวข้อ “ข้อยกเว้นเรื่องการกระท�ำที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 และค�ำร้องที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา 46 วรรคสาม และ
มาตรา 48 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 จ�ำนวน 500 เล่ม
• เอกสารสรุปผลการสัมมนาฯ หัวข้อ “สถานะของผลผูกพันของค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ” และหัวข้อ
“สถานะของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 จ�ำนวน
500 เล่ม

4.5 การจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรวมค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
• เผยแพร่หนังสือรวมค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เล่ม 4 จ�ำนวน 1,000 เล่ม  (ซึง่ ได้จดั พิมพ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• เผยแพร่หนังสือรวมค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เล่ม 1 จ�ำนวน 1,000 เล่ม  (ซึง่ ได้จดั พิมพ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรวมค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เล่ม 2 - 5 จ�ำนวน 4,000 เล่ม
• จัดพิมพ์หนังสือรวมค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปี พ.ศ. 2564 เล่ม 1 จ�ำนวน 1,000 เล่ม
4.6 การจัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• เผยแพร่ จ ดหมายข่ า วส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ปี ที่ 21 ฉบั บ ที่ 2 เล่ ม ที่ 118 ประจ� ำ เดื อ น
เมษายน - มิถุนายน 2563 จ�ำนวน 4,200 เล่ม (ซึ่งได้จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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• จัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 119 ประจ�ำเดือน

กรกฎาคม - กันยายน 2563 จ�ำนวน 4,200 เล่ม
• จัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เล่มที่ 120 ประจ�ำเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 4,200 เล่ม
• จั ด พิ ม พ์ จ ดหมายข่ า วส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ปี ที่ 22 ฉบั บ ที่ 1 เล่ ม ที่ 121 ประจ� ำ เดื อ น
มกราคม - มีนาคม 2564 จ�ำนวน 4,200 เล่ม
4.7 การจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จ�ำนวน 3 ขนาด
• จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ ขนาด เอ 5 จ�ำนวน 2,500 เล่ม
• จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ ขนาด เอ 4 จ�ำนวน 500 เล่ม
• จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ ขนาด พกพา จ�ำนวน 500 เล่ม
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จดหมายข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นนักเรียน นิสติ นักศึกษา เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักวิชาการ และประชาชนทัว่ ไป มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กระบวนการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในวงกว้าง

4.8 การจัดท�ำหนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับทีห่ ก พุทธศักราช 2554 - 2555
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่หก พุทธศักราช
2554 - 2555 โดยได้จดบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�ำคัญ การปฏิบัติภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
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ศาลรัฐธรรมนูญในอดีตทีส่ มควรจดบันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ  เพือ่ เป็นหลักฐานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมอบหนังสือจดหมายเหตุ ฯ ให้แก่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานองค์กร และสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ

4.9 โครงการจัดท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ภายใต้ความร่วมมือวิชาการร่วมกับมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย
• โครงการจัดพิมพ์ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2017) Constitution of
The Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)” จ�ำนวน 2,000 เล่ม
• โครงการจัดพิมพ์ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 (2018) The Organic Act on Procedures of the Constitutional Court B.E. 2561 (2018)
(ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)” จ�ำนวน 1,000 เล่ม
• โครงการจัดพิมพ์ “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ปัญหาสถานะและล�ำดับชั้นทางกฎหมายภายใต้
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา” (ฉบับภาษาไทย)
จ�ำนวน 1,000 เล่ม
4.10 โครงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาในรูปแบบหนังสืออักษรเบรลล์
และหนังสือเสียงระบบเดซี่
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำหนังสืออักษรเบรลล์หนังสือเสียงระบบเดซี่ จ�ำนวน 4 เรือ่ ง ได้แก่
1) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 2) ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 15/2555 3) หนังสือมารู้จักศาลรัฐธรรมนูญกันเถอะ และ 4) หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
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ฉบับ พ.ศ. 2563 โดยได้ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียงระบบเดซี่เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดที่ให้บริการ
ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาและเครือข่ายผูพ้ กิ ารทางสายตาได้ 109 แห่งทัว่ ประเทศไทย ในการนี้ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดี และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงระบบ
เดซี่ ให้แก่ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิคนตาบอดไทยและผู้แทนจากสหกรณ์คนตาบอด
แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น 3 ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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4.11 โครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการพระไตรปิฎกบาลีสู่สากลและอัญเชิญพระไตรปิฎก
ประธานศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการพระไตรปิฎกบาลี
สู่สากลและอนุญาตให้อัญเชิญ พระไตรปิฎก  จ�ำนวน 2 ชุด  ได้แก่  
(1) พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุดปฐมฤกษ์ ที่มี 3 ชุดในโลก ประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานให้ศาลรัฐธรรมนูญ
(2) พระไตรปิฎก ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราชอักขระสยาม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อจัดแสดงตามโครงการจัดนิทรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในงาน
ฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(6 พฤษภาคม 2566) และการเฉลิมฉลองในพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ในปี พ.ศ. 2566  
โดยจัดพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกพระราชทานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ และเป็นการส�ำนึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ได้พระราชทานพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันชุดปฐมฤกษ์ทมี่ ี
3 ชุด ในโลก ซึง่ พระราชทานให้กบั ศาลรัฐธรรมนูญเป็นแห่งแรกในราชอาณาจักรไทย ทัง้ ยังเป็นการด�ำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีในการจัดงานส�ำคัญ
ผลการด�ำเนินงาน											
(1) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้กรุณามีสารประธานศาลรัฐธรรมนูญ ถึงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ตามโครงการดังกล่าวลงในหนังสือเรื่องเล่าพระไตรปิฎก  
(2) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวส�ำนึกในพระกรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยบันทึกเทปเผยแพร่ในงานพิธีเปิดนิทรรศการ
(3) พิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกพระราชทานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3  ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(4) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมคณะผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เกียรติเข้าร่วมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์
ที่ 20 กันยายน 2564
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4.12 โครงการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการรวบรวมค�ำวินจิ ฉัยทีส่ ำ� คัญ ๆ ซึง่ อยูภ่ ายใต้องค์ประกอบหลัก 3 ประการ
คือ หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (a democratic
regime of government with the King as Head of State) และสิทธิมนุษยชน (Human rights) โดยน�ำค�ำวินิจฉัย
ที่ส�ำคัญ ๆ มาเรียบเรียงใหม่ (Rewrite) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเสริมสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจของประชาชน ในหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาทางกฎหมายและสามารถเข้าถึงเนื้อหา
ได้ง่ายขึ้น โดยได้เผยแพร่สื่อเนื้อความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านสื่อออนไลน์ จ�ำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ช่องทาง Line Official Account ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการผลิต Infographic จ�ำนวน 12 เรื่อง
รายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่ 1 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
เรื่องที่ 2 คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ
เรื่องที่ 3 คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�ำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เรื่องที่ 4 คดีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5
หน้าที่ของรัฐ

117

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่ 5 คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เรื่องที่ 6 คดีเกีย่ วกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
เรื่องที่ 7 คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
เรื่องที่ 8 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
เรื่องที่ 9 คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรี
เรื่องที่ 10 คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
เรื่องที่ 11 คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 12 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
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(2) ช่ อ งทาง Youtube ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ คั ด เลื อ กค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส� ำ คั ญ
และน่าสนใจ มาผลิตภาพยนตร์สั้น จ�ำนวน 3 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่ 1 “มันใช่หรือเปล่า” (ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2562 เรือ่ ง ประกาศคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฉบับที่ 25 เรือ่ ง การด�ำเนินการเกีย่ วกับการยุตธิ รรมทางอาญา
น�ำแสดงโดย ชานน สันตินธรกุล
เรื่องที่ 2 “ผมก็คนไทย” (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 7/2563 เรื่อง นายวิทเตอวีน จิบเบอ ยูลิซ์ซิส
ไมเคิล หรือ จิบเบอ ยูลซิ ซ์ สิ ไมเคิล วิทเตอวีน (ผูร้ อ้ ง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
น�ำแสดงโดย วาสนา พูนผล
เรื่องที่ 3 “วันของเธอ” (ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 เรื่อง นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อง)
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 น�ำแสดงโดย พิมดาว พานิชสมัย
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(3) ช่องทางเว็บไซต์ (Web Content) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรูแ้ ละสือ่ เนือ้ หา
(Content) ทีน่ า่ สนใจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการผลิตสือ่ เนือ้ หา (Content) จ�ำนวน 20 เรือ่ ง
และเผยแพร่เพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ/หรือคดีรัฐธรรมนูญ ที่เหมาะสม
และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านลบของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่ 1 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
เรื่องที่ 2 คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ
เรือ่ งที่ 3 คดี เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งขอให้ เ ลิ ก การกระท� ำ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เรื่องที่ 4 คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
เรื่องที่ 5 คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เรื่องที่ 6 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
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
เรื่องที่ 7 คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
เรื่องที่ 8 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
เรื่องที่ 9 คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรี
เรื่องที่ 10 คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
เรื่องที่ 11 คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 12 คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องที่ 13 คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในเขต
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 14 e - filing : ทางเลือกใหม่ในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 15 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 7/2563 สิทธิในการเดินทาง เข้าประเทศของคนสัญชาติไทย
เรื่องที่ 16 ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 30/2563 การตรวจสอบประกาศของ คสช. ที่ ยั ง มี ผ ล
ใช้บังคับเป็นกฎหมาย
เรื่องที่ 17 ค�ำวินิจฉัยที่ 13/2563 สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เรื่องที่ 18 ค�ำวินิจฉัยที่ 2/2562 เรื่อง : สิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชน
เรื่องที่ 19 โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 20 โครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญ
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในยุคดิจทิ ลั ให้แก่กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าพนักงานของรัฐ นักวิชาการ นักกฎหมาย ประชาชนทัว่ ไป
องค์กรทัง้ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม มีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน สิทธิชมุ ชน และช่องทางติดต่อกับศาลรัฐธรรมนูญ ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 โดยจะท�ำให้เรือ่ งกฎหมายเป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจง่าย สามารถน�ำข้อมูลใช้ประกอบเป็นสือ่ ในการค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียน
การสอนความรูด้ า้ นกฎหมาย ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ มีชอ่ งทางการรับรูข้ า่ วสารของประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้สะดวกทุกทีผ่ า่ นสือ่ ออนไลน์ ซึง่ สามารถสร้างการรับรูท้ เี่ ข้าถึงง่าย เข้าใจ รวดเร็ว
ครอบคลุมและทัว่ ถึงในเวลาอันรวดเร็ว
4.13 การผลิตวีดิทัศน์แนะน�ำศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั ท�ำวีดทิ ศั น์แนะน�ำศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง “บทบาท
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและภารกิจศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนผลงานและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญให้ประชาชน รวมถึงองค์กรศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ โดยผลิตในรูปแบบสองภาษา คือ แบบบรรยายภาษาไทยและแบบบรรยายภาษาอังกฤษ รวมจ�ำนวน
4 ชิ้นงาน ประกอบด้วย แบบฉบับย่อ มีความยาวไม่เกิน 8 นาที และแบบฉบับเต็ม มีความยาวไม่เกิน 15 นาที โดยมี
โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุม  หัวข้อ ดังต่อไปนี้
(ก) ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(ข) ความเป็นองค์กรตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) หน้าที่อ�ำนาจและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ศาลรัฐธรรมนูญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(จ) การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการเป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court)
และช่องทางติดต่อกับศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ผลงานค�ำวินิจฉัยที่ส�ำคัญและโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน
ทั้งนี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ดังกล่าว ให้กับประชาชนทั่วไปที่ใช้สื่อ
Social media ต่าง ๆ เช่น Website และ Youtube สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ตลอดจน
องค์กรศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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4.14 การเข้าศึกษาดูงานขององค์กร หน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป้าหมายเพือ่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้
สังคมเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการ
ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึง
บทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจขององค์กร เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้าใจไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค
รวมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เป็นการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจแก่สาธารณชน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้ดำ� เนินการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความสามัคคีของคนในชาติ รวมทัง้
เผยแพร่บทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ให้แก่หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม
และขั้นตอนในการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสรุป ดังนี้
(1) การรับชมวีดิทัศน์แนะน�ำศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(2) การรับชมการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 ความส�ำคัญ หน้าที่ และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 2 ประชาชน สามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร
เรื่องที่ 3 ศาลรัฐธรรมนูญ สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน
(3) การบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง “บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(4) การบรรยาย แนะน�ำ และให้ความรู้ดา้ นการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนักวิชาการคดี
รัฐธรรมนูญ
(5) การเยีย่ มชมห้องออกนัง่ พิจารณาคดี หอจดหมายเหตุ พิพธิ ภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ และหอสมุดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
หนังสือประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง มารู้จักศาลรัฐธรรมนูญกันเถอะ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 (ฉบับพกพา) เพื่อน�ำไปศึกษาและเผยแพร่ต่อไป
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1) วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. คณะนิตศิ าสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จ�ำนวน 50 คน
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2) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 10.45 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จ�ำนวน 90 คน
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3) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ�ำนวน 62 คน
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4) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จ�ำนวน 34 คน
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5) วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) จ�ำนวน 44 คน

4.15 งานจัดท�ำกระจกห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ด� ำ เนิ น การจ้ า งเหมาจั ด ท� ำ กระจกห้ อ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี   
้
1) พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493
2) พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
เพื่อให้ห้องพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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5. ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการรับรองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้ทุกคนมีความเสมอภาค ในการได้รับบริการ
สาธารณะในกระบวนการยุตธิ รรม การใช้สทิ ธิทางศาลในการน�ำคดีเข้าสูก่ ารพิจารณาในศาล และการได้รบั การพิจารณา
ตามกระบวนการพิจารณาอย่างเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญโดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการน�ำระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Court) ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้มีการจัดท�ำ
โครงการเกี่ยวกับระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ว่าด้วยการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในทีม่ ธี รรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นมาตรฐาน
สากล โดยมีกลยุทธ์ได้แก่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานสากล
เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทั่วถึง เป็นธรรม
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ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การของ
กระบวนการยุตธิ รรม มีการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการอ�ำนวยความยุตธิ รรม เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมต่อประชาชนและคูก่ รณี ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด สามารถติดตามความคืบหน้า  ขั้นตอนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ ถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จดั ท�ำโครงการส�ำคัญเพือ่ ให้ระบบสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ (Big Rock) ตามแผนปฏิรูป
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
5.1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รวมค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก (Intelligent Search
System for International Constitutional Court Rulings: ISS)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบที่รวบรวมค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกที่สมบูรณ์
เป็นศูนย์รวมหนึ่งเดียว ส่งผลให้การสืบค้นมีความรวดเร็ว สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งบุคลากรขององค์กรและ
บุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบที่รวบรวมค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกที่สามารถ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกในหัวข้อที่สนใจเพื่อใช้ในการศึกษาหรืออ้างอิงได้ในที่เดียว ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิง่ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมค�ำวินจิ ฉัย
และค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญได้ในที่เดียว
อีกด้วย
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบนั การศึกษาหาความรูใ้ หม่รวมถึงการรวบรวมค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญทัว่ โลก เพือ่ ใช้
ในการประกอบการพิจารณาและอ้างอิงในกระบวนการท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการมีขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย จะส่งเสริมให้มองเห็นแนวทางในการพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญทัว่ โลกทีม่ คี วามหลากหลาย ในหัวข้อทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยโครงการพัฒนาระบบศูนย์รวมค�ำวินจิ ฉัยและ
ค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญทัว่ โลก (Intelligent Search System for International Constitutional Court Rulings: ISS)
จะเป็นศูนย์รวมทีร่ วบรวมค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญทัว่ โลกไว้ในทีเ่ ดียวกัน หรือเรียกได้วา่ เป็น International
Constitutional Court Rulings Hub ทีผ่ สู้ นใจจะสามารถค้นหาค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ จากศาลรัฐธรรมนูญทัว่ โลกได้ในทีเ่ ดียว
ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาการค้นหาและอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับบุคลากร
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย Thailand 4.0
ของประเทศในการพัฒนาให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และเป็นภาครัฐที่มีความทันสมัย
5.2 โครงการพัฒนาระบบตอบค�ำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Chat Bot)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบตอบค�ำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Chat Bot) ที่ช่วยเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านการตอบค�ำถามเชิงพื้นฐาน หรือให้ค�ำปรึกษาด้านคดี
ในเบือ้ งต้น โดยระบบดังกล่าวจะต้องสามารถรองรับความต้องการสอบถามของประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง รวดเร็วมากยิง่ ขึน้
และยกระดับการให้บริการประชาชนของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบตอบค�ำถามอัตโนมัตอิ จั ฉริยะ (Intelligent Chat Bot) ทีส่ ามารถอ�ำนวยความสะดวก
ในการตอบค�ำถามเบือ้ งต้น ให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนได้รบั บริการตอบข้อสงสัยเบือ้ งต้นได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และทั่วถึง โดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ได้รับค�ำตอบหรือค�ำปรึกษาที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความมุง่ หมายในการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เนือ่ งจากส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้มกี ารพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เพิม่ ขึน้ ในทุก ๆ ปี รวมถึงมีการประกาศใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นค�ำร้องแบบใหม่ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการสอบถามข้อมูลมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ เกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและปรึกษาแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
ทางโทรศัพท์จ�ำนวนมาก ระบบตอบค�ำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Chat Bot) จึงเป็นตัวช่วยเสริมที่ส�ำคัญ
ในการปฏิบัติงานในส่วนของการตอบค�ำถามเชิงพื้นฐาน แนะน�ำวิธีการยื่นค�ำร้องด้วยวิธีต่าง ๆ และช่วยส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนที่มีจ�ำนวนมากได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาคดีที่มีความซับซ้อน
อันเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand
4.0 ของประเทศในการพัฒนาให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเป็นภาครัฐที่มีความทันสมัย
5.3 งานบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยที่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลาในการถอดเสียงและจัดท�ำเอกสารต่าง ๆ และมีความแม่นย�ำในการ
ถอดเสียงเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
เพื่อให้มีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานเสมอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความช�ำนาญเฉพาะด้านและมีความสามารถท�ำการตรวจสอบแก้ไขและให้ค�ำปรึกษาได้ทันที พร้อมบ�ำรุงรักษาระบบ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความแม่นย�ำในการถอดเสียงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยได้มีการพัฒนาโมเดลภาษา และโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ขึ้น โดยการใช้
เทคโนโลยีใหม่ (Long Short-term Memory) และได้มีการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาความแม่นย�ำในการถอดเสียง
ของระบบ (Accuracy Improvement) โดยโมเดลภาษาในเวอร์ชันใหม่มีความถูกต้องในการถอดเสียงอยู่ที่ 88.59%
เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันเดิม จ�ำนวน 8.54% เมื่อเทียบกับการถอดเสียงไฟล์ต้นฉบับชุดเดียวกัน
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5.4 งานบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-Office)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office) ทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยด�ำเนินงานด้านบริหารองค์กรได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
เพือ่ ให้มกี ารดูแลบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กรให้สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในรูปแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบ�ำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
ให้สามารถรองรับการท�ำงานที่ต้องการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office) ได้รบั การปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามการด�ำเนินงานจริง
ของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ระบบงาน/โครงการและงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ระบบจองห้องประชุม
ระบบขอใช้ยานพาหนะ ระบบแจ้งปัญหาและซ่อมบ�ำรุง ตารางนัดหมาย ปฏิทินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

133

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office)
5.5 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบศูนย์ขอ้ มูล (Data Center Consolidate)
มีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานแบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtualization) สามารถให้
บริการระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศในอนาคตและ
สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรในการให้บริการของระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
เพือ่ ให้ระบบงานสารสนเทศส�ำคัญหลายระบบทีใ่ ห้บริการผ่าน ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเสถียรภาพ
พร้อมใช้งาน และสามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการท�ำงานของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
แนวคิดตามแนวทางการประหยัดพลังงานและลดสภาวะโลกร้อน เพื่อให้การใช้และการ บริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีการบูรณาการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถรองรับการบริการระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อน�ำไปสู่การจัดตั้งศูนย์สำ� รองระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recover Site)
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้การบริหารจัดการแบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการผู้รับบริการให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

134

5.6 งานบ�ำรุงรักษาระบบส�ำรองข้อมูล (Backup)
มี ก ารส� ำ รองข้ อ มู ล สารสนเทศของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ สามารถให้ บ ริ ก ารระบบสารสนเทศ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง และสร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร
วัตถุประสงค์/ผลทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
เพือ่ ป้องกันและเพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการพิจารณาคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเพือ่ ให้การด�ำเนินการส�ำรองข้อมูล
สารสนเทศของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งานและ
เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ด้านการรักษาข้อมูลสารสนเทศของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบ�ำรุงรักษาระบบ
ส�ำรองข้อมูล (Backup) ให้มคี วามสมบูรณ์และพร้อมใช้งานหากเกิดปัญหากับเครือ่ งแม่ขา่ ยของระบบสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการป้องกันและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ ป้องกันการสูญหายและการเสียหายของข้อมูล

5.7 งานบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัย งานวิจัยและวิชาการ
งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สู่สาธารณชน และประชาชนสามารถรับข้อมูลค�ำวินิจฉัย ค�ำสั่ง ของศาลรัฐธรรมนูญ และข่าวสาร งานวิจัยและงาน
วิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์/ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
เพื่อด�ำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัย งานวิจัยและวิชาการ งานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สาธารณชน และ
เพื่อให้เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถให้บริการต่อสาธารณชนในรูปแบบใหม่ได้อย่างมี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีขอ้ มูลทีท่ นั สมัย และมีเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของเว็บไซต์ทที่ นั สมัยและปลอดภัย
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาเมนู เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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6. ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและเป็นหน่วยธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการด�ำเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส�ำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อม
ในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการท�ำงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านยุตธิ รรม มีคา่ นิยมทีด่ ี มีจดุ มุง่ หมาย
ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มสี มรรถนะสูง ในการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ ในด้านต่าง ๆ
ภาครัฐมีการบริหารก�ำลังคนทีม่ คี วามคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�ำงาน
เพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
บุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากภายนอกองค์กรเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนพันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ประสบผลส�ำเร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั สรรงบประมาณส�ำหรับใช้เพือ่ การพัฒนาบุคลากร
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ขิ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และการพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพตามระดับสมรรถนะทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด ซึง่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะสูง และได้รบั การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร
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ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีทงั้ รูปแบบการฝึกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอก (Public Training) มุง่ เน้นให้บคุ ลากร
ได้พฒ
ั นาศักยภาพ และได้รบั ความรู้ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจหน้าทีส่ ามารถพัฒนางาน
ของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การฝึกอบรมภายใน (In house training) เป็นการฝึกอบรม
ซึง่ พัฒนาขึน้ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะมีผบู้ รรยายจากภายนอกทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน  และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในงานหรือผูบ้ รรยายจากภายในมาให้ความรู้ กับบุคลากรภายในส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนะคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้
6.1 การศึกษาอบรมหลักสูตรภายนอก การฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับองค์กรภายนอกของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ภายนอกองค์ก ร การฝึก อบรมและการประชุ ม ร่ วมกั บองค์ ก รภายนอกในหลั ก สู ต รที่ จัด โดยหน่ วยงานภายนอก
ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามจ�ำเป็น ซึง่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคลากร
ในการก้าวเข้าสูต่ ำ� แหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ และเพิม่ พูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบตั ริ าชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ภายนอกองค์กร การฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก ดังนี้
หลักสูตร/จำ�นวน
1.  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง จำ�นวน 3 คน
(1) หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”
(2) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
(3) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
2.  หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง จำ�นวน 2 คน
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
3.  การเข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอก จำ�นวน 8 คน
(1) หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร
(2) หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”
(3) หลักสูตร “การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รูปแบบออนไลน์
(4) หลักสูตร การขับเคลือ่ นรัฐบาลด้วยข้อมูลเพือ่ ทุกภาคส่วน
(Data driven government for all)
(5) การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai
สำ�หรับหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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ผู้เข้าอบรม(คน)
1
1
1
2
1
2
2
2
1

หลักสูตร/จำ�นวน

ผู้เข้าอบรม(คน)

4.  การเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม สัมมนาวิชาการ ร่วมกับองค์กรภายนอก จำ�นวน 7 คน
(1) การเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวต่อก้าว” (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์”
ในรูปแบบออนไลน์

3

(2) การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ในรูปแบบออนไลน์

4

6.2 การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์กร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการจัดโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านงานคดี งานวิชาการ และงานบริหาร ให้กับข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง ยึดยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ มุง่ ไปสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (High Performance)
โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการส�ำคัญ ๆ ดังนี้
		6.2.1 โครงการฝึกอบรม “การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด้านวินยั การเงินการคลังภาครัฐ ด้านวินยั และการร้องทุกข์”
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกลุม่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�ำนักบริหารและอ�ำนวยการ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด้านวินยั การเงินการคลังภาครัฐ ด้านวินยั และการร้องทุกข์ ณ ห้องรับรอง ชัน้ 9 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะทีจ่ ะใช้ปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และ
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ วินยั การเงินการคลังของรัฐ วินยั และการร้องทุกข์ รวมทัง้ กฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และท�ำให้
บุคลากรเกีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึง่ มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ�ำนวน 157 คน

เปิดโครงการโดย
นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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1. วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 การบรรยาย หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โดยวิทยากร นายสามารถ  แสงรินทร์
นิติกรช�ำนาญการ
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

2. วั น พฤหั ส บดี ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2563 การบรรยายหั ว ข้ อ “วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” โดยแบ่งออกเป็นการบรรยาย 3 หัวข้อ ดังนี้
(1) การบรรยายหัวข้อ “วินัยการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

วิทยากรโดย นางสาวรัชนีวรรณ  แสงสาคร  นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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(2) การบรรยายหัวข้อ “วินัยการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 (ด้านการบัญชีภาครัฐ)

วิทยากรโดย ดร.อนุชา บุญเกษม นักบัญชีช�ำนาญการ
กองการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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(3) การบรรยายหัวข้อ “วินัยการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 (ด้านการตรวจสอบภายใน)

วิทยากรโดย นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 การบรรยาย หัวข้อ “วินยั และการร้องทุกข์” แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
(1) การบรรยายหัวข้อ “วินัย”

วิทยากรโดย นายประภัสสร สารทวาหา นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
และนายรัฐกิจ วิรัตโนทัย นิติกรปฏิบัติการ
ส�ำนักมาตรฐานวินัย ส�ำนักงาน ก.พ.
(2) การบรรยายหัวข้อ “การร้องทุกข์”

วิทยากรโดย นายพิทยาธร จิตรประทักษ์ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
นางจิรัตติ ศรีสวรรค์ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ส�ำนักงาน ก.พ.
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จากการจัดโครงการฝึกอบรม “การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด้านวินยั การเงินการคลังภาครัฐ ด้านวินยั และการร้องทุกข์” ดังกล่าว สามารถท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดและสาระส�ำคัญต่าง ๆ ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
วินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ความรูเ้ รือ่ งวินยั และการร้องทุกข์ โดยสามารถน�ำหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ ปัญหา 
อุปสรรค แนวคิดทีไ่ ด้รบั จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
		6.2.2 โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์
ของศาลรัฐธรรมนูญ
โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์
ของศาลรัฐธรรมนูญ ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม เคนซิงตัน อิงลิซการ์เด้น
รีสอร์ท อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวตั ถุประสงค์  เพือ่ ให้บคุ ลากรของศาลรัฐธรรมนูญได้รบั การพัฒนาสมรรถนะ
ตามภารกิจงานทีร่ บั ผิดชอบ มีความรู้ สร้างความเข้าใจ เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์องค์กร พันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กรโดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะตุลาการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมถึงคณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 235 คน

การบรรยายในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ
โดย ท่าน วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดย  นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การบรรยายให้ความรู้ และการประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคดีรัฐธรรมนูญ
ด้านวิชาการและด้านการบริหารงานส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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การบรรยายให้ความรู้ และการประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคดีรัฐธรรมนูญ
ด้านวิชาการและด้านการบริหารงานส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผลการด�ำเนินโครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์
ของศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์องค์กร
พันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2.3 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 9
กลไกของการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีม่ งุ่ พัฒนาบุคลากรและปฏิรปู ระบบบริหารจัดการก�ำลังคน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น�ำ และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของข้าราชการให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง และสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูง
เข้ามาสูร่ ะบบราชการและสรรหาบุคลากรภายนอกเข้ามาบริหารราชการของประเทศ ประกอบกับแผนปฏิบตั ริ าชการ 5 ปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ ทีต่ อ้ งการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจและหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ หลักนิตธิ รรม
หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้กับประชาชนและ
บุคลากรภาครัฐ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ด�ำเนินโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 9 ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ พัฒนานักบริหารระดับสูงโดยเฉพาะภาครัฐให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักกฎหมายปัจจุบนั ทีม่ กี ารปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม รวมถึงกฎหมายใหม่เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ปจั จุบนั
และเพื่อบูรณาการน�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561  - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ น�ำองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย
และหลักสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดอบรมให้แก่นกั บริหารระดับสูง
ภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน 52 คน โดยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 135 ชั่วโมง การศึกษาดูงาน
หน่วยงานศาลและหน่วยงานเอกชน จ�ำนวน 1 ครั้ง การศึกษาดูงานภูมิภาคและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ จ�ำนวน
3 ครั้ง และมีผลผลิตทางวิชาการที่ส�ำคัญจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คือ เอกสารวิชาการส่วนบุคคล คนละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 บทความเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และฉบับที่ 2 บทความเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ซึ่งเอกสารทางวิชาการ
ส่วนบุคคลนี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ และตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นวิทยาทานในทางวิชาการต่อสาธารณชนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ต่อไป
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พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 9
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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7. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการแลกเปลีย่ นความร่วมมือในทางวิชาการ แลกเปลีย่ นทฤษฎีแนวคิด
พัฒนาการ ค�ำวินิจฉัย และประเด็นข้อกฎหมายกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกันในกรอบสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ
ภูมิภาคเอเชียและการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลกเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทางรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อนานาประเทศ โดยมีการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ
ตามค�ำเชิญของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหรือองค์กรในต่างประเทศอันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ในระดับนานาชาติ รวมถึงการเชิญศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเพือ่ มาเยือนโดยเป็นการแลกเปลีย่ นความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ และอาจอยู่ในลักษณะการมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือ การรับรองการเยือน การสัมมนาทางวิชาการ รวมถึง
เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการยอมรับ
ในทางวิชาการในเวทีการประชุมนานาชาติและน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมนานาชาติมาต่อยอดในงานศึกษา
วิจัย หรือรวบรวมข้อมูลแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีขอ้ ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันกับศาลรัฐธรรมนูญต่าง
ประเทศหรือองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จ�ำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่ ง สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ศาลสู ง สุ ด สาธารณรั ฐ อาร์ เ จนติ น า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ชิ ลี ศาลสู ง สุ ด
แห่งราชอาณาจักรภูฏานและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี และการเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ก่อตั้งสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ซึง่ ปัจจุบนั มีประเทศสมาชิกเพิม่ ขึน้ เป็น 19 ประเทศ ประกอบด้วย
ไทย ปากีสถาน ฟิลปิ ปินส์ รัสเซีย ทาจิกสิ ถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย อาเซอร์ไบจาน
อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน เมียนม่า  อินเดีย มัลดีฟส์ และบังคลาเทศ รวมถึงเป็นสมาชิกของการประชุม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก (WCCJ) ที่มีประเทศสมาชิกจ�ำนวน 117 ประเทศ โดยผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือ
ดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะท�ำให้เกิดความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยต่อนานาประเทศทั้งในภูมิภาค
อาเซียนและทั่วโลกซึ่งจะส่งผลให้การท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นกลาง
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้มีมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล
			
การส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือในทางวิชาการกับองค์กร
ในต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยได้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในเวที ร ะดั บ นานาชาติ
โดยศาลรัฐธรรมนูญได้รับการเชิญเข้าร่วมในการประชุมระดับนานาชาติที่ส�ำคัญ รวมทั้งการมีความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย อันเป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและสามารถน�ำความร่วมมือดังกล่าวมาสนับสนุน
บุคลากรในศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสบการณ์ องค์ความรู้ ในทางวิชาการ ทางกฎหมาย
มหาชน และทางภาษาต่างประเทศ
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ ดร.เซลีน-อแก็ธ คาโร (Dr. Céline-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิ
คอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ก ารต้ อ นรั บ ดร.เซลี น -อแก็ ธ คาโร
(Dr. Céline-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาส
เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ร่วมหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้การต้อนรับ นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจ�ำประเทศไทย
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล
เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นางสาวราอูชนั เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
มอบเหรียญรางวัล the Jubilee Medal “25th Anniversary of Kazakhstan Constitution” ซึ่งนายคาซีม-โยมาร์ต
โตคาเยฟ (Mr. Kassym-Jomart K. Tokayev) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้ลงนามมอบเหรียญ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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ส�ำหรับเหรียญรางวัล the Jubilee Medal “25th Anniversary of Kazakhstan Constitution”
เป็นเหรียญรางวัลที่ส�ำคัญของคาซัคสถาน ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามด�ำริของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เพือ่ มอบให้สำ� หรับประชาชน ซึง่ ได้ทำ� คุณประโยชน์ภายใน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน และชาวต่างประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งมอบให้กับประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย จ�ำนวน 18 ประเทศ ทั้งนี้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นท่านแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญดังกล่าว โดยผ่านขั้นตอนจากกรมพิธีการทูต
กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยด้วยแล้ว
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เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมการประเมินผลงานของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย
โดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS Teams)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประเมิน
ผลงานของมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย ตามวาระครบก�ำหนดทุก 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) โดยวิธสี มั ภาษณ์
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS Teams) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมประชุม St. Petersburg International Forum (SPILF) ครั้งที่ 9 3/4 ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุม
St. Petersburg International Forum (SPILF) ครั้งที่ 9 3/4 ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล ในหัวข้อกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นย่อย 2 ประเด็น ดังนี้ 1) เขตอ�ำนาจอธิปไตยทางกฎหมาย มุมมองสู่อนาคต
และ 2) ข้อวิเคราะห์เศรษฐกิจในทางกฎหมายมหาชน : บริบทการปรับใช้ ณ ห้องรับรอง ชัน้ 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้การต้อนรับนายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจ�ำประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (H.E. Mr. Christian
Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจ�ำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยม
คารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสทีจ่ ะพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ชัน้ 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาชิกและการประชุมนานาชาติของสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย แบบออนไลน์ และเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
การประชุมระดับเลขาธิการส�ำนักงานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
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นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาชิกและการประชุมนานาชาติ
ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 และ
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการส�ำนักงานของสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องรับรอง ชัน้ 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมและน�ำเสนอบทความ ในการประชุมสมาชิกองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (OIC)/ รัฐผู้สังเกตการณ์ (J-OIC) ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Constitutionalism,
Human Rights and Judicial Justice in a Non-Muslim State : Thailand”
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
นายนภดล เทพพิทกั ษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมและมอบหมายให้นายนภดล เทพพิทกั ษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
น�ำเสนอบทความ ในการประชุมสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)/ รัฐผู้สังเกตการณ์ (J-OIC) ครั้งที่ 2 โดยมี
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น เจ้ า ภาพ ณ เมื อ งบั น ดุ ง สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ภายใต้ หั ว ข้ อ
“Constitutionalism, Human Rights and Judicial Justice in a Non-Muslim State : Thailand” ผ่านระบบ
การประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
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การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
1. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
งานพระราชพิธแี ละงานพิธตี า่ ง ๆ ถือเป็นเอกลักษณ์สำ� คัญอย่างยิง่ ทีแ่ สดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย อันสืบเนือ่ ง
ยาวนานมากกว่าเจ็ดร้อยปี หลักฐานส�ำคัญปรากฏมาแต่สมัยเมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอูท่ อง) ทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�ำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาล ว่าเดือนใดมีพระราชพิธีใด
เพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�ำ  และพระราชพิธีพิเศษ เฉพาะที่เป็นหมายก�ำหนดการ
ของส�ำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกฝ่ายได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และได้แสดงกตเวทิตาธรรม โดยการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธตี า่ ง ๆ
ในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้
1. พระราชพิธีประจ�ำ
1.1 พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
10 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น พุ ท ธศั ก ราช 2563
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
11 ตุลาคม 2563 นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการส� ำ นั ก งาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น
พุทธศักราช 2563 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
12 ตุลาคม 2563 นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการส� ำ นั ก งาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น
พุทธศักราช 2563 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
12 ตุลาคม 2563 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2563 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
14 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น พุ ท ธศั ก ราช 2563
ณ วัดอรุณราชวราราม

รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ

156

1. พระราชพิธีประจ�ำ
1.1 พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (ต่อ)
17 ตุลาคม 2563 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น
พุทธศักราช 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
3 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา
3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต
1.2 พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกีย่ วกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทีม่ พี ระมหากรุณาธิคณ
ุ
แก่บ้านเมืองในกาลก่อน
1 ตุลาคม 2563
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระสยามเทวมหามกุ ฏ วิ ท ยมหาราช
พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์
13 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง
13 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาและถวายบังคม เนือ่ งใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง
13 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร พุ ท ธศั ก ราช 2563 ณ พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
ในพระบรมมหาราชวัง
13 ตุลาคม 2563 พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง
23 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมงานพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
ในพระบรมมหาราชวัง
25 พฤศจิกายน 2563 นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลาถวายบั ง คมเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี
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1. พระราชพิธีประจ�ำ
ุ
1.2 พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกีย่ วกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทีม่ พี ระมหากรุณาธิคณ
แก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
5 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง
5 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธวี างพานพุม่ และพิธถี วายบังคม เนือ่ งใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง
5 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
5 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธจี ดุ เทียนมหามงคลเพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ ท้องสนามหลวง
28 ธันวาคม 2563 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 มีนาคม 2564 นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม
6 เมษายน 2564
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายราชสั ก การะเนื่ อ งในวั น พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธ
ยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช และวั น ที่ ร ะลึ ก มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ พุ ท ธศั ก ราช 2564
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า
6 เมษายน 2564
นายวรวิ ท ย์ กั ง ศศิ เ ที ย ม ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จ
พระราชด�ำเนินถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564
ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
9 มิถุนายน 2564 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล พระอั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร
ณ พระบรมราชานุสรณ์ วัดสุทศั นเทพวราราม
รายงานประจำ�ปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ
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1. พระราชพิธีประจ�ำ
1.3 พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
22 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ น�ำ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 5 คน
ประกอบด้วย นายอุดม สิทธิวริ ชั ธรรม นายวิรฬุ ห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล
เทพพิทกั ษ์ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี  ้ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทด้วย ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ
7 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรเนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย
7 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ท�ำการศาลฎีกา
ถนนราชด�ำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 มกราคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง
8 มกราคม 2564

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรเนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา ณ วังศุโขทัย

13 มกราคม 2564

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
โดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ วังสระปทุม
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ส งกรานต์ พุ ท ธศั ก ราช 2564 ณ พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
ในพระบรมมหาราชวัง

1 เมษายน 2564

15 เมษายน 2564
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2. พิธีการอื่น ๆ
17 และ 18 ตุลาคม
2563

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธอี ญั เชิญและพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2563 ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามทีข่ อพระราชทานเพือ่ น้อมน�ำไป
ถวายพระสงฆ์ผจู้ ำ� พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
14 พฤศจิกายน 2563 นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ น้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนือ่ งใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ�ำปี 2563 ณ ลานเอนกประสงค์
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
27 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเป็นประธานในพิธพี ระราชทานเพลิงศพนายผัน จันทรปาน อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม
5 เมษายน 2564
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา
ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 เมษายน 2564

9 กรกฎาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์นอ้ มเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถนุ ายน 2564 ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ช่อง 5)
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์นอ้ มเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง วั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2564
ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
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2. ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยาม
เทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวัง
สราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้
1) พิธีทำ� บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง
2) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
3) พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง
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เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีอัญเชิญและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปีพุทธศักราช 2563
ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามทีข่ อพระราชทานเพือ่ น้อมน�ำไปถวายพระสงฆ์ผจู้ ำ� พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสมียนนารี
พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ ถวายราชสักการะน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี พร้อมด้วยข้าราชการสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายเชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
เนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง และเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัยในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาเวลา 19.19 น. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธี
จุดเทียนเพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชด�ำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
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เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายจิรนิติ หะวานนท์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ร่วมพิธลี งนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ณ วังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวริ ชั ธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัย
แข็งแรงโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธรี บั พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ�ำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้ารับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพาย จ�ำนวน 21 ราย ณ ห้องรับรอง
ชั้น 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ถวายราชสักการะ เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร
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เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และนางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
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เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และพันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
เพื่ อ น้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มถวายพระพรชั ย มงคล และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานการเงินของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินของหน่วยงานประกอบด้วยสินทรัพย์
หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการจัดท�ำรายงานเพื่อประเมินฐานะ
การเงินของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสนิ ทรัพย์ในภาพรวมปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จ�ำนวน 169,421,423.74 บาท
คิดเป็นร้อยละ 111.63 มีหนี้สินรวมปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 10,402,900.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 111.21
และมีสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 159,018,523.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 111.66
		 2.1.1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563
จ�ำนวน 102,701,004.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.88 มีรายละเอียด ดังนี้
			
(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จ�ำนวน 100,970,476.61 บาท
คิดเป็นร้อยละ 96.02 เนื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน และในส่วนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินการจัดจ้างปรับปรุงอาคารบ้าน
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ส�ำนักงานได้ด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และมีภาระหนี้ที่จะต้องช�ำระ
ให้เป็นไปตามข้อผูกพันของสัญญา
			
(ข) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 1,910,715.75 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 130.53 เป็นผลมาจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการด�ำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการวิจัย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการวิจัยแต่ละโครงการอยู่ระหว่างที่ปรึกษาวิจัยด�ำเนินงานให้เป็นตามสัญญาจ้าง และเมื่อที่ปรึกษา
วิจัยด�ำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้างแล้ว รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จะปรับเป็นค่าใช้จ่าย
			
(ค) รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง ได้แก่ ลูกหนี้ระยะสั้นในปี 2564 ลดลงจากปี 2563
จ�ำนวน 401,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.58 เป็นในส่วนของลูกหนีเ้ งินยืมทดรองราชการทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดชดใช้เงินลดลง
		 2.1.2 ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563 จ� ำ นวน
66,720,419.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.28 โดยอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากรายการ ที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ใ นปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563 จ� ำ นวน 66,004,351.84 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 194.68 เป็ น ผล
มาจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพือ่ จัดตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
		 2.1.3 ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563 จ� ำ นวน
8,054,918.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.26 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ระยะสั้นในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563
จ�ำนวน 7,523,385.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.84 เนื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีหนี้สินและภาระผูกพัน
ตามการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและบริการอืน่ เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ไม่สามารถช�ำระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนีไ้ ด้ทนั ภายในวันสิน้ รอบระยะบัญชี
รวมทั้งส�ำนักงานมีเงินรับฝากระยะสั้น ประกอบด้วย เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน และเงินประกันซอง ซึ่งจะ
ต้องจ่ายช�ำระคืนให้แก่เจ้าหนี้เมื่อพ้นข้อผูกพัน
		 2.1.4 ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ห นี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563 จ� ำ นวน
2,347,981.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 137.92 สาเหตุมาจากเจ้าหนี้เงินโอนและรายการเงินอุดหนุนระยะยาว ในปี 2564
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 2,660,198.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 215.57 เนื่องมาจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ได้รบั เงินสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) เพือ่ ด�ำเนินโครงการวิจยั
ของส�ำนักงานซึง่ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ และส�ำนักงานมีเงินรับฝากระยะยาวลดลง จ�ำนวน 312,217.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 เป็นผลมาจากส�ำนักงานมีเงินประกันสัญญาระยะยาว (สัญญาที่มีข้อผูกพันเกินกว่า 1 ปี) ที่ก�ำหนด
จะพ้นข้อผูกพันตามสัญญา ภายในระยะ 1 ปี นับจากสิ้นปีงบประมาณ 2564
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2.2 งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน รายงานการเงินที่แสดงถึงผลทางการเงินที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ทางการเงินของหน่วยงาน ซึง่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จา่ ย ทีใ่ ช้ในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีรายได้งบประมาณเป็นรายได้หลัก รายได้ในภาพรวมปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563
จ�ำนวน 104,271,963.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 และมีค่าใช้จ่ายในภาพรวมปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จ�ำนวน
13,752,666.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.95
		 2.2.1 ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ร ายได้ ง บประมาณ ในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563 จ� ำ นวน
104,224,170.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.69 เนื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
งบประมาณหลักที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน และรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ในการด�ำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และวิทยาลัย
ศาลรัฐธรรมนูญ
		 2.2.2 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2564 จ�ำนวน 196,400 บาท
โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
		 2.2.3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีค่าใช้จ่ายในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จ�ำนวน 13,752,666.19 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.95 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน
6,975,209.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 เนื่องจากการปรับเงินเดือนประจ�ำปีตามรอบการประเมิน และการปรับ
เลื่อนระดับของข้าราชการ รวมถึงมีการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
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ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เหลือในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ได้แก่ ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ลดลง
จ�ำนวน 6,582,804.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.27 เนื่องจากในปี 2563 มีการจ่ายค่าบ�ำเหน็จให้กับคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ส่วนค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ
5.33, 24.01, 31.32 และ 9.0 ตามล�ำดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ท�ำให้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปรับเปลี่ยนวิธีการในการด�ำเนินโครงการอบรม สัมมนา และต้องเลื่อนหรืองดการเดินทางไป
ราชการ เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส covid-19 ประกอบกับส�ำนักงาน
ก�ำหนดนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงานปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ตามแผนงานลดลง
		 2.2.4 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน
118,024,629.29 คิดเป็นร้อยละ 282.75 เนื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับงบประมาณในการด�ำเนินการจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563

รายการ

ปีงบประมาณ
2564

2563

(หน่วย : บาท)
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
จ�ำนวนเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     ลูกหนี้ระยะสั้น
     วัสดุคงเหลือ
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

206,126,781.66
151,600.00
1,287,606.14
3,374,518.38
210,940,506.18

105,156,305.05
552,940.00
1,066,454.04
1,463,802.63
108,239,501.72

100,970,476.61
(401,340.00)
221,152.10
1,910,715.75
102,701,004.46

96.02
(72.58)
20.74
130.53
94.88

99,908,581.43
10,334,063.39
7,000.00
110,249,644.82
321,190,151.00

33,904,229.59
9,617,995.95
7,000.00
43,529,225.54
151,768,727.26

66,004,351.84
716,067.44
66,720,419.28
169,421,423.74

194.68
7.45
153.28
111.63

หนี้สินและสินทรัพย์/ส่วนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เจ้าหนี้ระยะสั้น
     เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

14,699,149.46
1,007,924.00
15,707,073.46

7,175,764.08
476,390.62
7,652,154.70

7,523,385.38
531,533.38
8,054,918.76

104.84
111.58
105.26

3,894,217.98

1,234,019.60

2,660,198.38

215.57

156,135.00

468,352.00

(312,217.00)

(66.66)

4,050,352.98

1,702,371.60

2,347,981.38

137.92

19,757,426.44

9,354,526.30

10,402,900.14

111.21

     รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

301,432,724.56

142,424,200.96

159,018,523.60

111.66

     รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

301,432,724.56

142,414,200.96

159,018,523.60

111.66

หนี้สินไม่หมุนเวียน
     เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายเงินอุดหนุนระยะยาว
     เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563

รายการ

(หน่วย : บาท)
เพิ่ม (ลด)
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2564

2563

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

423,029,852.55

318,805,681.77

104,224,170.78

32.69

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

196,400.0

-

196,400.00

100.00

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

864,783.14

1,013,390.82

(148,607.68)

(14.66)

424,091,035.69

319,819,072.59

104,271,963.10

32.60

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

188,807,681.86

181,832,472.34

6,975,209.52

3.84

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

13,816,800.22

20,399,604.34

(6,582,804.12)

(32.27)

589,800.00

623,000.00

(33,200.00)

(5.33)

31,277,676.10

41,161,075.65

(9,883,399.55)

(24.01)

2,652,558.55

3,862,389.08

(1,209,830.53)

(31.32)

ค่าสาธารณูปโภค

11,896,244.11

13,072,474.31

(1,176,230.20)

(9.00)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

15,284,353.37

17,125,486.61

(1,841,127.24)

(10.75)

-

1,284.07

(1,284.08)

(100.00)

รวมค่าใช้จ่าย

264,325,114.21

278,077,780.40

(13,752,666.19)

(4.95)

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

159,765,921.48

41,741,292.19

118,024,629.29

282.75

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายอื่น
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รายชื่อคณะทำ�งานจัดทำ�
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ประธาน
นายเชาวนะ ไตรมาศ		

เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะทำ�งาน
1) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์		 ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
2) นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล		 รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
3) นายบุญเสริม นาคสาร		 รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
4) นายมนตรี กนกวารี		
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทน
			 รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
5) นางวิภาวรรณ หะวานนท์		 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
6) นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์		 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
7) นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์		
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
8) นางพรพิมล นิลทจันทร์		 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
9) นางสาวธาริณี มณีรอด		 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี รักษาราชการแทน			
		 ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการคดี
10) นายสมพงษ์ กลีบสวัสดิ		
์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
11) นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์		 ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารและอำ�นวยการ
			 รักษาราชการแทน ผู้อำ�นวยการ
			 กองยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
12) นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ		 ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง
13) นางสาวศิวาภรณ์ เฉลิมวงศ์		 ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ
			 รักษาราชการแทน ผู้อำ�นวยการ
			 กองวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
14) นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการ		
		 ในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกองสื่อสารองค์กร
15) นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย		 ผู้อำ�นวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
16) นางพจีกานต์ สวัตติวงศ์		
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานบริหารหลักสูตร
		 และพัฒนาสังคม รักษาราชการแทน 			
		 ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
17) นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์		
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานหอสมุด จดหมายเหตุ
		 และพิพิธภัณฑ์
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18) นายสุเมธ สุระเสียง		 ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
19) นางพจนพร ทวนทอง		 ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานการคลัง
20) นางสาวอริสา ลิมปพนาทอง		
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
21) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล		เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการพิเศษ
			 รักษาการในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
			 บริหารงบประมาณและติดตาม
22) นายพีรวิชฎ์ ธนกฤตย์มนตรี		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำ�นาญการพิเศษ
			 รักษาการในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
			 ยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบาย
23) นางสาวนิชนันท์ เผือกพูลผล		
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
24) นางสาวญาณิศา สุวรรณ์		
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
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