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ภาพตราสัญลักษณ์ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ลักษณะของสัญลักษณ์

เป็นดวงตารูปกลมมีขอบสองชั้น

องค์ประกอบของสัญลักษณ์
			
			

วงกลมชั้นในตรงกลางมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
้ งบนมีพระดุลพาห์ (ซึง
่ หมายถึง
้ เบือ
ประดิษฐานอยูบ
่ นพานสองชัน

			
			
			

ความสุจริต ยุตธิ รรม และความเฉลียวฉลาดหลักแหลมในการปฏิบต
ั ิ
้ งล่าง มีชอ
่ หมายถึง
หน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบ) สถิตอยู่ เบือ
่ ชัยพฤกษ์ (ซึง
การบรรลุผลส�ำเร็จอันประกอบด้วยเกียรติศักดิ)์ รองรับ และมี
ลายกนกก้านขดประกอบอยู่สองข้าง

		
			

วงกลมชั้นนอก ใต้ช่อชัยพฤกษ์ ของวงกลมชั้นใน เป็นอักษร
ข้ อ ความว่ า “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” และคั่ น ด้ ว ยดอกประจ� ำ ยาม

			

หัวท้าย

สี		
			
			

สีแดงชาด ใช้เป็นสี พื้น หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรมภายใน
่ึ พระบรมเดชานุภาพ
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยาธิราช อันทรงไว้ซง
และทศพิธราชธรรมจริยา ตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งรัฐธรรมนูญ

			
			

สีทอง ใช้เป็นสีส�ำหรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์ หมายถึง
ความรุ่งเรือง มีศักดิ์ศรี สง่างามสูงส่ง

			

(ไม่จ�ำกัดขนาด)

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

ก

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

คำ�นำ�
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้สนิ้ สุดลงอันเนือ่ งมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิน้ สุดลงโดยประกาศคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลง โดยให้ศาลทัง้ หลาย
ยังคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าที่คุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิตริ ฐั และ
รักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และได้กำ� หนด
ให้มีส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการด�ำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้
มาตรา ๒๑๐ บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ
ร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณา
วินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดว่า เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำ� การตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชี
ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบและน�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป
ศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ            
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
๓๕
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐       
ค

ก                                                                     
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ค-ง
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ซ

๓๖

ส่วนที่ ๓

๒. การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
๓. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๘

ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๔๑

๑. ผลการด�ำเนินงานด้านคดี
๒. ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย
๓. ผลการด�ำเนินงานด้านเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๔. ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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๖. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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ส่วนที่ ๔

การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
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ส่วนที่ ๕

รายงานของผูส
้ อบบัญชีและงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๗

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

่ คณะท�ำงาน
รายชือ

๘๘
๑๐๗
ง
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ศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ์  มาประณีต

จ
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นายชัช  ชลวร

นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ

นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์
ฉ
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ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ช

นายบุญส่ง  กุลบุปผา

นายปัญญา  อุดชาชน

นายวรวิทย์  กังศศิเทียม
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บทนำ�
่ าของรายงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้อง
๑. ทีม

พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า “เมื่อส�ำนักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ท� ำ การตรวจสอบรั บ รองบั ญ ชี และการเงิ น ทุ ก ประเภทของคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เสนอผลการสอบบัญชีตอ่ สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภาและ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า” ซึ่งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำเป็น “รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ”
เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานและรายงานการสอบบัญชีในรอบปีดังกล่าว
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี แ ละรายงานผล
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภาหรือหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ภารกิจและการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุกๆ ด้านอีกด้วย
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๒. ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักท�ำหน้าทีค่ ม้ ุ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และรักษาความสมดุลในระบบการเมืองตามหลักนิตธิ รรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกทีบ่ ญั ญัตใิ ห้มศี าลรัฐธรรมนูญ โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีค่ มุ้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐาน
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมาเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้สนิ้ สุดลง
อันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดตั้ง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ใหม่ อี ก ครั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ป ระกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง
โดยให้ศาลทัง้ หลายยังคงมีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้ มาตรา ๒๑๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
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๒.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีและยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๕) ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ได้ รั บ การสรรหาจากผู ้ รั บ หรื อ เคยรั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ไม่ ต�่ ำ กว่ า อธิ บ ดี ห รื อ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีจ�ำนวนสองคน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๓ ให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนีย้ งั คงอยูใ่ นตําแหน่งเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป และเมือ่ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การดํารงตําแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตาม
มาตรา ๒๖๗ การพ้นจากตาํ แหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
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่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๒ หน้าทีแ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้เป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
(๓) การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ
(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๕) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
(๖) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๘) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๒๑๐ วรรคสอง
ยังบัญญัตใิ ห้การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์
โดยมีอสิ ระในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทงั้ ปวง
ตลอดจนการยืน่ คําร้องและเงือ่ นไขการยืน่ คาํ ร้อง การพิจารณาวินจิ ฉัย การทาํ คาํ วินจิ ฉัย และการดาํ เนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
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 ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๘ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘)
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ คือ
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้กระท�ำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และได้บัญญัติให้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้างต้น ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความเห็น ซึง่ หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มขี อ้ ทักท้วงภายใน ๑๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างดังกล่าว ก็ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป แต่หากศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบดังกล่าว
มีขอ้ ความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอ
ความเห็นนั้นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว และเมื่อ
ด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด�ำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัตวิ า่ ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรี
จะน�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี หรือนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ก็ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๑.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘)
     ร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาลงมติเห็นชอบและก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า
(๑) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
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ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เป็น
สาระส�ำคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตินั้นยังคงสามารถประกาศใช้
บังคับได้
๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
     รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับ
การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา
หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ได้แก่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่
กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๑.๔ การพิจารณาวินจิ ฉัยร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
     รัฐธรรมนูญได้บญั ญัตกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัตวิ า่ ต้องเริม่ ต้นเสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาก่อน
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและต่อมาได้มกี ารตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ พิจารณาแล้ว
แต่สภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีนกี้ ถ็ อื ว่ามีการยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตไิ ว้กอ่ น
เช่นกัน และระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา
๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อ
พ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนัน้ ในระหว่างทีม่ กี ารยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
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เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า
เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต ้ อ งยั บ ยั้ ง ไว้
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
๑.๕ การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔)
     รัฐธรรมนูญได้บัญญัติมาตรการเพื่อตรวจสอบกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือ
กรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็น
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามีการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้การเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระท�ำดังกล่าวเป็นอันสิน้ ผล และถ้าผูก้ ระท�ำการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา
ให้ผู้กระท�ำการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย
แต่ถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระท�ำการหรือรู้ว่ามีการกระท�ำดังกล่าวแล้ว
แต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากต�ำแหน่งทัง้ คณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของรัฐมนตรีทพี่ น้ จากต�ำแหน่งนัน้
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย และให้ผู้กระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดจัดท�ำโครงการ หรืออนุมตั โิ ครงการ หรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูว้ า่
มีการด�ำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูน้ นั้ ได้บนั ทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ พ้นจากความรับผิด
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีร่ วู้ า่ มีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมือ่ สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมลู ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้
ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการต่อไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ พิจารณาวินจิ ฉัยให้ผกู้ ระท�ำความผิดสิน้ สุดสมาชิกภาพ
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น กรณีที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ให้ผ้กู ระท�ำความผิดนั้นพ้นจากต�ำแหน่งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ กรณีทผี่ นู้ นั้ เป็นคณะรัฐมนตรี และให้ผกู้ ระท�ำการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
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๑.๖ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
     การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัตไิ ว้ จะต้องเป็นกรณีทมี่ คี ดีเกิดขึน้ ในศาลก่อน ไม่วา่ จะเกิดขึน้ ในศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง
หรือศาลทหาร และไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์หรือจ�ำเลย)
หรือคูก่ รณี (ผูฟ้ อ้ งคดีหรือผูถ้ กู ฟ้องคดี) ในคดีนนั้ โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีนนั้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็น
หรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าวผ่านทางส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ
แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ซึง่ กรณีนศี้ าลทีส่ ง่ ความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณา
คดีต่อไปได้ แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาล
อั น ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว เว้ น แต่ ใ นคดี อ าญาให้ ถื อ ว่ า ผู ้ ซึ่ ง เคยถู ก ค� ำ พิ พ ากษาว่ า กระท� ำ ความผิ ด ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้
ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
ส�ำหรับบทบัญญัตทิ ศี่ าลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย หมายถึงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนด
ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๑.๗ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑))
การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี การเสนอเรื่องเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยผูต้ รวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ วิธีการใน
การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น หมายถึง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
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๒. การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
การตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติเงื่อนไข
ไว้ว่าจะต้องเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชก�ำหนดให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�ำเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมื่อพระราชก�ำหนดมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�ำหนดนั้น
ต่อรัฐสภา เพือ่ ให้รฐั สภาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั พิ ระราชก�ำหนดนัน้ ต่อไป และในระหว่างทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภายังไม่ได้อนุมตั ิ
พระราชก�ำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาแห่งที่ตนเป็นสมาชิกว่า พระราชก�ำหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ว่าเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบตั สิ าธารณะ และให้ประธานสภานัน้ ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีค�ำวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับที่ได้รับเรื่อง และให้แจ้งค�ำวินิจฉัยนั้น
ไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังกล่าว ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
๓. การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))
นอกจากหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายแล้ว
รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระด้วย ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๒ ได้บัญญัติให้มี “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
เที่ยงธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับ
หน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนัน้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิยนื่ หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็นปัญหาโต้แย้ง
ระหว่างหน่วยงาน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
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๔. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๔.๑ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑)
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติให้รัฐ
มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐ
ด�ำเนินการ รวมทั้งมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่า
การกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
๕. การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
๕.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย การร้ อ งขอให้ เ ลิ ก การกระท� ำ อั น เป็ น การล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ และหากผู้ใดทราบว่ามี
การกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�ำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำ
การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๖ (๙))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ ได้บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเปลีย่ นแปลง
รูปแบบของรัฐจะกระท�ำมิได้ นอกจากนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาล
หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�ำนาจได้ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติเสียก่อน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
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อย่างไรก็ดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ ง ในสิ บ ของสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องแต่ ล ะสภา หรื อ ของทั้ ง สองสภารวมกั น แล้ ว แต่ ก รณี มี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ กั น
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั
การลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือ
องค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั เรือ่ งดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยในระหว่างการพิจารณา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
๖. การวินจิ ฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้หนังสือสัญญาใดที่ประเทศไทยท�ำกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือสัญญาดังกล่าว ได้แก่
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(๒) หนังสือสัญญาทีม่ บี ทเปลีย่ นแปลงเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขตซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(๔) หนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง อันได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
๗. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
๗.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
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(๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
(๓) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
(๔) การกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องทีป่ ระชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น ๓๐ วันดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑ (๙))
(๗) ขาดจากการเป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง แต่ ใ นกรณี ที่ ข าดจากการเป็ น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองเพราะมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้
ไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนด ๖๐ วันนั้น (มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
(๘) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
(๓) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))
(๔) กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใดๆ (มาตรา ๑๑๓) หรือ
กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว ให้ส่งเรื่อง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
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๗.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐ ได้บญ
ั ญัตเิ หตุทคี่ วามเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
(๓) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖) หรือกระท�ำการต้องห้ามในการ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�ำนวนที่กฎหมาย
บัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
(๔) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากด�ำรงต�ำแหน่งรวมกันแล้วเกิน ๘ ปี
(มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่)
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังบัญญัติ
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ สามารถส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลง
หรือไม่ได้ด้วย
๘. การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
๘.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้องคัดค้านมติ ค�ำสั่ง และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสี่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้ผทู้ ไี่ ด้รบั เลือก
ให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผูย้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยค�ำขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองไม่ถกู ต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ และเมือ่ พ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มกี ารแก้ไขให้ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
พรรคการเมื อ งรายงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาและมี ม ติ ไ ม่ รั บ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�ำขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ
14

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

ภายหลังจากทีร่ บั ทราบมติไม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว ผูย้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้
พรรคการเมือง มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับของ
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม และวรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ข้อบังคับ
พรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว จะต้องมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและต้องไม่เปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐ ไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่กอ่ ให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และไม่ครอบง�ำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
อย่ า งไรก็ ดี หากปรากฏภายหลั ง ว่ า ข้ อ บั ง คั บ ของพรรคการเมื อ งที่ ไ ด้ ยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง ไม่มรี ายการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และให้แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้อง
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง และเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ภายหลังจากที่รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติ
ให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ
แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒ วรรคห้า
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและก�ำกับดูแลไม่ให้สมาชิกกระท�ำการอันเป็นการ
ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อมี
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มี หน้ า ที่ ควบคุม และก� ำ กั บดู แ ลมิให้ส มาชิ กหรือ ผู ้ ด� ำรงต� ำ แหน่ ง
ในพรรคการเมื อ งกระท�ำการในลัก ษณะที่อาจท�ำให้ ก ารเลื อ กตั้ ง หรื อ การเลื อ กไม่ ไ ด้ เ ป็ นไปโดยสุ จริ ตหรื อ เที่ ย งธรรม
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
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หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมืองกระท�ำการ
อันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกผู้นั้นยุติการกระท�ำ
โดยพลัน และก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ มิให้เกิดการกระท�ำดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ อย่างไรก็ดี หากความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืนตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีค�ำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
พ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่ง
ในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่งโดยค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
(๔) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
เหตุแห่งการสิน้ สภาพของพรรคการเมืองไว้หลายประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หรือมีจำ� นวนสมาชิกเหลือไม่ถงึ ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดไว้  ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม่มีการประชุมใหญ่หรือไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้ง
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพด้วยเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีทเี่ ป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิน้ สภาพ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตัง้
เพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
ในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ให้ถือว่า
การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมืองด้วย
อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  
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(๕) การวินจิ ฉัยขอให้ยบุ พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ ได้บัญญัติ
เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการ
อันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกระท�ำการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หรือมีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถยื่นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่า
พรรคการเมืองได้กระท�ำการตามเหตุดงั กล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓
ก� ำ หนดว่ า เมื่ อ ความปรากฏต่ อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งว่ า พรรคการเมื อ งใดกระท� ำ การอั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การ
ยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะยืน่ ค�ำร้องเอง หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
เป็นผู้ยื่นค�ำร้องและด�ำเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดี นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือด�ำเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่า
จะเสร็จสิ้นก็ได้  
(๖) การวินิจฉัยกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการในเรื่องที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๐ ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด�ำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บงั คับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถอื ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามทีป่ รากฏในทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส�ำนักงานจัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากนี้ มาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้กำ� หนดให้พรรคการเมืองต้องด�ำเนินการในเรือ่ งและภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เช่น การแจ้งเปลีย่ นแปลงสมาชิกทีแ่ ตกต่าง
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จากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือด�ำเนินการให้มีสมาชิกให้ครบ
ห้าร้อยคน หรือจัดให้มที นุ ประเดิมจ�ำนวนหนึง่ ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือจัดให้มกี ารประชุมใหญ่
เพือ่ แก้ไขข้อบังคับและจัดท�ำค�ำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถกู ต้อง
และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
การวินจิ ฉัยเรือ่ งใดๆ ดังกล่าวทีม่ ผี ลกระทบต่อพรรคการเมือง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะวินจิ ฉัย ในกรณีทพี่ รรคการเมือง
ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๘.๒ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ
และให้วฒ
ุ สิ ภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว ซึ่งหาก
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด�ำเนินการ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจโดยเร็ว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติให้รับฟังตามที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่และอ�ำนาจที่นอกเหนือจากการ
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยเป็นหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอแนะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) ก�ำหนดให้รฐั สภาส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ไปให้ อ งค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ต่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ในกรณี ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐสภาจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้
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ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภามีอำ� นาจทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ตามความเห็นและข้อสังเกตของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการแต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการสรรหาผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอืน่ ในการก�ำหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทัง้ นี้ จะต้องด�ำเนินการให้มมี าตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๗๖ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔ ยังบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนหนึ่งคน
ท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้วย
๒. หน้าที่และอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓ บัญญัตใิ ห้แต่ละศาล ยกเว้น
ศาลทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด�ำเนินการอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานของแต่ละศาล ในกรณีนี้ พระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (๑) บัญญัติให้
การบรรจุและแต่งตัง้ ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ บรรจุ และมาตรา ๑๖
บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒  

19

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๓ วิธพ
ี ิ จารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการพิ จารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพ
ี ิ จารณาและการท�ำค�ำวินจ
ิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ผู้ร้องยื่นค�ำร้อง
ประธานศาลหรือตุลาการ
ที่ศาลมอบหมายท�ำการ
แต่งตั้งตุลาการประจ�ำคดี

กรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
และประธานศาลไม่ ได้แต่งตั้ง
ตุลาการประจ�ำคดี

ตุลาการประจ�ำคดีตรวจ และมีค�ำสั่ง
ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ศาลตรวจและมีค�ำสั่งภายใน
๓ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับค�ำร้อง

กรณีมีความเห็นรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีความเห็น ไม่รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลไม่เห็นพ้องด้วย
และมีค�ำสั่งให้รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีค�ำสั่งรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

น�ำค�ำร้องเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน
นับแต่มีความเห็น

ศาลเห็นพ้องด้วย
คดี ไม่มีผู้ถูกร้อง

กรณีมีค�ำสั่งไม่รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

จัดท�ำค�ำสั่งและ
แจ้งผู้ร้องทราบ

คดีมีผู้ถูกร้อง

คดี ไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้อง เพื่อจัดท�ำและยื่นค�ำชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันรับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็ ได้ ทั้งนี้ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป หากศาลเห็นว่า คดีใดมีพยาน
หลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยไม่ท�ำการไต่สวนก็ ได้
กรณีศาลไม่ท�ำการไต่สวน

กรณีศาลท�ำการไต่สวน
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แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการพิ จารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพ
ี ิ จารณาและการท�ำค�ำวินจ
ิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)

กรณีศาลท�ำการไต่สวน

กรณีศาลไม่ท�ำการไต่สวน
ส่งส�ำเนาประกาศแก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัด

ประกาศก�ำหนด
วันนัดไต่สวนครั้งแรก

ปิดประกาศ ณ ที่ท�ำการศาล
คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่
ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจก�ำหนดให้มีการตรวจพยาน
หลักฐานก็ ได้โดยศาลจะแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
ก�ำหนดวันนัดไต่สวน

ศาลเห็นว่าควรไต่สวนต่อไป

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยาน
พร้อมแสดงเหตุผลความจ�ำเป็นและ
วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและ
สืบพยาน

ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตุลาการที่เป็นองค์คณะ
จัดท�ำค�ำวินิจฉัยของศาล
ตุลาการที่เป็นองค์คณะตรวจ
และลงนามในค�ำวินิจฉัย

ตุลาการที่เป็นองค์คณะจัดท�ำ
ความเห็นส่วนตนแถลงด้วยวาจาและลงมติ
คดี ไม่มีผู้ถูกร้อง
คดีมีผู้ถูกร้อง
ศาลแจ้งให้คู่กรณีมาฟัง
การอ่านค�ำวินิจฉัย

ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยแก่ผู้ร้อง
โดยให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติและ
ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน

ค�ำวินิจฉัยของศาล
ให้มีผลเมื่ออ่าน

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งค�ำวินิจฉัยของศาลและความเห็นในการวินิจฉัย
ในส่วนของตุลาการที่เป็นองค์คณะเพื่อน�ำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ : ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ทัง้ นี้ เท่าที่
ไม่ขดั หรือแย้งต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
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๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ขึน้ ตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่ การแต่งตัง้ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รบั ความเห็นชอบ
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอืน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ให้มีส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓.๑ อ�ำนาจหน้าทีข

พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นส่วนราชการ
ทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๔ ดังนี้
“มาตรา ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”
๓.๒ พั นธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ดา้ นคดีและกฎหมายเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ด�ำเนินงานอ�ำนวยการของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนด้านการศึก ษาวิจัย ทางวิ ช าการ เพื่ อ สนั บสนุ นการปฏิ บัติภารกิ จหน้ า ที่ ข องคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำนักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) เผยแพร่ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร องค์ ค วามรู ้ การศึ ก ษาต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
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๓.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
(๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ส�ำนักบริหารกลาง
(๕) ส�ำนักคดี ๑
(๖) ส�ำนักคดี ๒
(๗) ส�ำนักคดี ๓
(๘) ส�ำนักคดี ๔
(๙) ส�ำนักคดี ๕
(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
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แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

รวม ๑๖๙ อัตรา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑

ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๙

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดี

๕

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหาร

๑
เลขาธิการ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑
รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑
รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(ด้านบริหาร)

(ด้านคดี)

๒๒

ส�ำนักบริหารกลาง

๑๑

ส�ำนักคดี ๑

๑๖

ส�ำนักพัฒนา
ระบบบริหาร

๑๑

ส�ำนักคดี ๒

๑๑

ส�ำนักคดี ๓

๑๑

ส�ำนักคดี ๔

๑๕

ส�ำนักคดี ๕

๑๗
๒๒

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา

๙

ส�ำนักประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

๓

กลุ่มงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

๓

กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน
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ส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ และกลั่นกรองสรุปย่อค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลัน่ กรองค�ำแถลงการณ์และให้ความเห็นเกีย่ วกับคดีรฐั ธรรมนูญ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
(ค) ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้ความเห็นและจัดท�ำเอกสารทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรืองานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลแห่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ให้การสนับสนุนและให้คำ� แนะน�ำในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านบริหารทัว่ ไปของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานดังกล่าวและผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่ และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายทีม่ ผี ลกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ให้ค�ำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุม่ งานผูเ้ ชีย่ วชาญมีผอู้ ำ� นวยการกลุม่ งานเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทีป่ รึกษาส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
หน่วยรับตรวจ
(ข) ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
(ง) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของประธานศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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(ค) ประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ องค์กรและสถาบันต่างๆ
เพื่อให้การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่การเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ส�ำนักบริหารกลาง มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานสารบรรณและงานธุรการทัว่ ไปของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และการรักษาความปลอดภัยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
(ง) บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�ำเนินการทางด้านนิตกิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์ สนับสนุน และพัฒนาการจัดท�ำกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไปของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มิได้กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕ - ๘) ส�ำนักคดี ๑ – ๔ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณารับค�ำร้องของตุลาการประจ�ำคดี รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของตุลาการประจ�ำคดี
(ข) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดีและวิชาการประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และจัดท�ำเอกสารทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานคดีรัฐธรรมนูญ
(จ) ให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา หรือความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๙) ส�ำนักคดี ๕ มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ เสนอแนะผลกระทบและจัดท�ำความเห็นในส�ำนวนคดีของส�ำนักคดี
ผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาค�ำวินจิ ฉัย และจัดท�ำบรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และศึกษาเปรียบเทียบคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
กระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม และด�ำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน และเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ด�ำเนินการเกีย่ วกับกระบวนการรับค�ำร้องทีเ่ ข้ามาสูศ่ าลรัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจ่ายส�ำนวน การเก็บรักษาส�ำนวน รวมถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(ช) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี)
(ซ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักคดี
โดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เพือ่ จัดวางระบบการบริหารการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารราชการและการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาระบบงานทัว่ ไป
เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินกระบวนการเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง การสร้างระบบความมัน่ คงของทรัพยากรบุคคล
และแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งในด้านการจัดหา ควบคุมและบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำฐานข้อมูลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ รวมถึง
ฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรในสังกัด
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิ่งของที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับคดีรฐั ธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา มีผอู้ ำ� นวยการสถาบันเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ ก� ำ หนดประเด็ น ในการวิ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
คดีรฐั ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ พัฒนาองค์ความรูท้ างด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) จัดท�ำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ หน่วยงานยุติธรรม
ระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ
การพัฒนาประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิตธิ รรม รวมถึงการด�ำเนินเกีย่ วกับกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว
(จ) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดการสัมมนาทางวิชาการเพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับรัฐธรรมนูญ คดีรฐั ธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ โดยความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น
(ฉ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นในภูมิภาค ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓.๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรอบทิศทางการบริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานการอ�ำนวยความยุติธรรมในภารกิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนการพัฒนาหลักนิตธิ รรมในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐานการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการรักษาไว้
ซึ่งประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้  
แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มุ่งเน้นให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมี
กรอบทิศทางในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
ศาลรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเสนอทิศทางและเป้าหมายเพื่อยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กร
ทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง (High Performance Organization)
นอกจากนีไ้ ด้นำ� เสนอทิศทางและเป้าหมายเพือ่ ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง (High
Performance Organization) โดยด�ำเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการด�ำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยใช้การเทียบวัดผลการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือสมรรถนะขององค์กร โดยใช้หลัก Benchmark และวิเคราะห์หาช่องว่าง (GAP Analysis) ของผลการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือสมรรถนะ เพื่อระบุทิศทางและเป้าหมายในการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
จากกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ล่าวมาข้างต้น น�ำมาสูก่ ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
วิสย
ั ทัศน์ (Vision)

่ ม
่ มัน
่
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักทีค
ุ้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิตธ
ิ รรม สร้างความเชือ
แก่ประชาชน โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

พั นธกิจ (Mission)
๑. รักษาความชอบธรรมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท
์ รงเป็นประมุข
๒. รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๓.
๔.
๕.
๖.

รักษาความสมดุลในระบบการเมือง
สร้างความเชื่อมั่นต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
สร้างความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม
สร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์ (Goals)
เพื่ อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิ จารณาคดีสู่ระดับสากล
๒. เสริมสร้างและพั ฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรมและ
จริยธรรม
๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ค่านิยม (ศาลรัฐธรรมนูญ)
“ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ค่านิยม (ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
RIGHT
“องค์กรแห่งความถูกต้องและยุติธรรม”
			
R: Righteousness
			
I: Intelligence		
			
G: Good will		
			
H: Harmony		
			
T: Teamwork		

มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง
มุ่งพั ฒนาตนเอง
มีไมตรีจิตต่อทุกคน
มีความรักความสามัคคี
มุ่งมั่นท�ำงานเป็นทีม
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วิสย
ั ทัศน์

พั นธกิจ

เป้าประสงค์

๑. รักษาความชอบธรรม
		 ของการปกครองใน
		 ระบอบประชาธิปไตย
		 อันมีพระมหากษัตริย์
		 ทรงเป็นประมุข

่ ท
แผนภาพที่ ๓ แผนทีย
ุ ธศาสตร์ (Strategy map)

๓. รักษาความสมดุล
		 ในระบบการเมือง

๔. สร้างความเชื่อมั่น
		 ต่อภารกิจของ
		 ศาลรัฐธรรมนูญ

๕. สร้างความถูกต้อง
		 เป็นธรรมตามหลัก
		 นิติธรรม

่ ุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม สร้างความเชือ
่ มั่นแก่ประชาชน
“ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักทีค
โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ”

๒. รักษาความเป็น
		 กฎหมายสูงสุดของ
		 รัฐธรรมนูญ

๖.
		
		
		

สร้างบรรทัดฐาน
ในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพให้แก่
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร)

ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และประชาสั ม พั น ธ์
กั บ เครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ด การความรู้ ท้ั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพั นธ์)

๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธา
		 เชื่อมั่นของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี)

บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบ
ั
การพัฒนาเรียนรูอ
้ ย่างต่อเนือ
่ ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิ จารณาคดี
		 สู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน)

เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
เพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ก้าวหน้า ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล

เสริมสร้างและพั ฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง
บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรม
และจริยธรรม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี
งานบริหาร งานวิชาการ เพื่ อสนับสนุน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางาน
ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และเพิ่ มขึ้นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้ นที่
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรูแ
้ ละความร่วมมือ
ด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า น ที่ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสม
ทางด้ า นสถานที่ ท� ำ งานของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

๒.
		
		
		

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจย
ั มีคณ
ุ ภาพ สามารถใช้
สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่ ว ยพั ฒนามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ การปรับปรุงและพั ฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ ย ง และระบบการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ใช้
เป็นกรอบการบริหารงานตามภารกิจ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เพือ
่ สนับสนุน
การปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มค
ี วามสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และให้การปฏิบต
ั ง
ิ าน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
เชือ
่ มโยงเข้ากับระบบ e-Library ทัง
้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ควบคูไ่ ปกับการสร้างความโปร่งใส และมาตรฐานใน
การปฏิบต
ั ง
ิ าน

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงาน กรอบอัตราก�ำลัง และก�ำหนด
สมรรถนะ ให้ มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ บุคลากรมี ความรู้ ทักษะ
ความเชีย
่ วชาญ รวมถึงมีความพร้อม
ด้ า นภาษาต่ า งประเทศและระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการจัดระดับ
การพัฒนา การประเมิน และการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ปรับปรุงทัศนคติมง
ุ่ ให้
บุคลากรภายในมีค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กรร่วมกัน มีความเป็นทีม
กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ จัดท�ำข้อตกลงในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ให้ครอบคลุ มบุคลากร
ทุกระดับ
กลยุทธ์ท่ี ๓.๕ บูรณาการแผนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่ อประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณได้อย่างคุม
้ ค่า
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๓.๕ อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการ
สรรหาบุคลากรเพือ่ รองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินจิ ฉัยคดี และงานบริหารด้านต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี จนถึงปัจจุบนั (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) มีอตั ราก�ำลังรวมทัง้ สิน้ ๒๒๒ อัตรา
แบ่งออกเป็น อัตราก�ำลังของข้าราชการ จ�ำนวน ๑๖๙ อัตรา (มีข้าราชการด�ำรงต�ำแหน่งอยู่จริง จ�ำนวน ๑๓๔ อัตรา)
และอัตราก�ำลังของลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน ๓๓ อัตรา (มีลกู จ้างประจ�ำด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ ริง จ�ำนวน ๓๒ อัตรา) และอัตราก�ำลัง
ของลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน ๒๐ อัตรา (มีลูกจ้างชั่วคราวด�ำรงต�ำแหน่งอยู่จริง จ�ำนวน ๑๗ อัตรา) รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างตามโครงสร้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนัก/กลุ่มงาน

ผู้บริหารส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักบริหารกลาง
ส�ำนักคดี ๑
ส�ำนักคดี ๒
ส�ำนักคดี ๓
ส�ำนักคดี ๔
ส�ำนักคดี ๕
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
รวม

จ�ำนวน
ข้าราชการ (คน)

จ�ำนวน
ลูกจ้างประจ�ำ (คน)

จ�ำนวน
ลูกจ้างชั่วคราว (คน)

๓

๐

๐

๑
๑๗
๓
๙
๒๒
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๕
๑๖
๑๗

๐
๑
๐
๒
๒๐
๐
๐
๐
๐
๔
๓
๒

๐       
๒
๐
๑
๓
๐
๐
๐
๐
๒
๓
๕

๒๒
๑๖๙

๑
๓๓

๔
๒๐

แผนภูมท
ิ ่ี ๑ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างตามโครงสร้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒๐ คน, ๙%
๓๓ คน, ๑๕%

๑๖๙ คน, ๗๖%

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
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จ�ำนวน (คน)
๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

ธร

ัฐ
ลร
ศา
าน
รง
ิหา

๐

๕๐

บร
นัก

๓
นูญ
รม
ร
ท่ปี

ึกษ

๐
าร
าก

๑๒
ี
คด
าน
ง
าย
รส
กา

วย
�ำน
ผู้อ

กา

๒
าร
าก

๑๗

าร
ริห

๓๖

นูญ

าก

๔๕

ูญ
มน
รร

๑
น
ยใ
า
บภ
สอ
วจ
ตร
าร
าก
วิช
นัก

ัฐธ
ลร
า
ท่ศี
น้า

ูญ

๑๓

เจ

้าห

มน
รร
ัฐธ
ลร
ศา
าร

อัตราก�ำลังของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอยู่จริง

นัก

วิช

รม
ธร
ีรัฐ
คด
าร
าก
วิช
นัก

นบ
งา
าย
รส
กา
วย
�ำน
ผู้อ

ิช
นว
งา
าย
รส

๓

าก
วิช

ิกร
นิต

นัก

คอ
าร

๒

ตอ

ิวเ
มพ

ร์

ลูก

๓๒

จ�ำ
ระ
งป

จ้า

่ อ
แผนภูมิที่ ๒ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างจ�ำแนกตามต�ำแหน่งทีม
ี ยูจ
่ ริงของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

วิช
้าน
าด
วย
�ำน
ผู้อ

๑๗

ว

รา

วั่ ค
งช

จ้า

ลูก

๑๘๓

ม

รว

จ�ำนวน (คน)
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ทัง้ นี้ สามารถจ�ำแนกบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามเพศ แบ่งออกเป็นเพศชาย จ�ำนวน ๙๔ คน
เพศหญิง จ�ำนวน ๘๙ คน ดังแผนภูมิที่ ๓
แผนภูมิที่ ๓ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำแนกตามเพศ
๖๗

๙๔

๘๙

๖๗

๒๑

ข้าราชการ

๑๑

ลูกจ้างประจ�ำ

๖

๑๑

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย

รวม

หญิง

๓.๖ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ�ำนวน ๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐ บาท พบว่า รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จ�ำนวน ๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๐.๖๒) รองลงมาเป็น ค่าใช้จา่ ยด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๘๙,๓๖๑,๗๐๐ บาท
(ร้อยละ ๓๖.๑๓) และค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง จ�ำนวน ๘,๐๔๒,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๓.๒๕) ดังตารางที่ ๒ และ
แผนภูมทิ ี่ ๔
ตารางที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณจ�ำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายการ

จ�ำนวน

ร้อยละ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน
๒.๒ ค่าใช้สอย
๒.๓ ค่าวัสดุ
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๓.๑ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๓.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐
๔๕,๐๔๒,๗๐๐

๖๐.๖๒
๑๘.๒๑

๑๐๔,๙๐๓,๙๐๐
๘๙,๓๖๑,๗๐๐
๑๒,๖๓๘,๕๐๐
๖๖,๐๐๐,๗๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐
๘,๐๔๒,๖๐๐
๑,๗๖๕,๐๐๐
๖,๒๗๗,๖๐๐

๔๒.๔๑
๓๖.๑๓
๕.๑๑
๒๖.๖๙
๑.๕๐
๒.๘๓
๓.๒๕
๐.๗๑
๒.๕๔

รวม

๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐

๑๐๐.๐๐

แผนภูมท
ิ ี่ ๔ แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำแนกตามประเภท รายการค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรร
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิง
่ ก่อสร้าง
๘,๐๔๒,๖๐๐ บาท
๓.๒๕ %

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๘๙,๓๖๑,๗๐๐ บาท
๓๖.๑๓ %

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐ บาท
๖๐.๖๒ %

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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๒
ส่วนที่

ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ดังนี้
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๙๕,๕๒๖,๔๐๐ บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ�ำนวน ๑๒๕,๘๕๐,๓๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
๖๓,๖๗๖,๑๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๗๗,๔๐๐ บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ�ำนวน ๑๔๕,๖๔๗,๓๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
๗๖,๕๖๗,๑๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๑๓,๘๖๓,๐๐๐ บาท  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๓๕,๕๙๑,๘๐๐ บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ�ำนวน ๑๔๙,๒๕๙,๔๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
๗๔,๙๙๕,๙๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๑๑,๓๓๖,๕๐๐ บาท
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- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร จ�ำนวน ๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๘๙,๓๖๑,๗๐๐ บาท และค่าใช้จ่าย
ด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๘,๐๔๒,๖๐๐ บาท
สามารถแสดงการจัดสรรงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
รายละเอียดดังตารางที่ ๓ และแผนภูมิที่ ๕
ตารางที่ ๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
งบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๘

งบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๒๕,๘๕๐,๓๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๔๓,๕๕๔,๑๐๐
และคณะสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ๘๒,๒๙๖,๒๐๐
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑๔๕,๖๔๗,๓๐๐
๔๖,๐๗๘,๕๐๐

๑๔๙,๒๕๙,๔๐๐
๔๖,๒๖๔,๓๐๐

๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐
๔๕,๐๔๒,๗๐๐

๙๙,๕๖๘,๘๐๐

๑๐๒,๙๙๕,๑๐๐

๑๐๔,๙๐๓,๙๐๐

๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน
๒.๒ ค่าใช้สอย
๒.๓ ค่าวัสดุ
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค

๖๓,๖๗๖,๑๐๐
๓,๕๔๑,๒๐๐
๔๙,๔๑๒,๔๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐

๗๖,๕๖๗,๑๐๐
๓,๕๗๗,๒๐๐
๖๒,๒๖๗,๔๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐

๗๔,๙๙๕,๙๐๐
๕,๒๐๖,๐๐๐
๕๙,๐๖๗,๔๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐

๘๙,๓๖๑,๗๐๐
๑๒,๖๓๘,๕๐๐
๖๖,๐๐๐,๗๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐

๓. ค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
๓.๑ ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๓.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓.๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๓.๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๖,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

๑๓,๘๖๓,๐๐๐
๖,๖๓๐,๐๐๐
๗,๒๓๓,๐๐๐

๑๑,๓๓๖,๕๐๐
๖,๗๙๐,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐
๓,๘๘๖,๕๐๐

๘,๐๔๒,๖๐๐
๑,๗๖๕,๐๐๐
๖,๒๗๗,๖๐๐

๑๙๕,๕๒๖,๔๐๐

๒๓๖,๐๗๗,๔๐๐

๒๓๕,๕๙๑,๘๐๐

๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐

รายการ

รวม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
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แผนภูมิที่ ๕ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ล้านบาท
๑๖๐
๑๔๐

๑๔๖

๑๔๙ ๑๕๐

๑๒๖

๑๒๐
๑๐๐

๗๗ ๗๕

๘๐

๘๙

๖๔

๖๐
๔๐
๑๔

๒๐

๖

๐

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑๑

๘

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๑๒๕,๘๕๐,๓๐๐
๑๔๕,๖๔๗,๓๐๐
๑๔๙,๒๕๙,๔๐๐
๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐

๖๓,๖๗๖,๑๐๐
๗๖,๕๖๗,๑๐๐
๗๔,๙๙๕,๙๐๐
๘๙,๓๖๑,๗๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๘๖๓,๐๐๐
๑๑,๓๓๖,๕๐๐
๘,๐๔๒,๖๐๐

๒. การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั จัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐ บาท
(ซึง่ มีอตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๑,๗๕๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙) โดยมีคา่ ใช้จา่ ยด้านบุคลากร
จ�ำนวน ๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐ บาท (ซึง่ มีอตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๖๘๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖)
ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๘๙,๓๖๑,๗๐๐ บาท (ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน
๑๔,๓๖๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๖) และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๘,๐๔๒,๖๐๐ บาท
(ซึ่งมีอัตราที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๓,๒๙๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๖) ซึ่งสามารถแสดง
การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ รายละเอียด
ดังตารางที่ ๔ และแผนภูมิที่ ๖
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ศาลรัฐธรรมนูญ

ตารางที่ ๔ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
งบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๔๙,๒๕๙,๔๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๔๖,๒๖๔,๓๐๐
และคณะสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ๑๐๒,๙๙๕,๑๐๐
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๗๔,๙๙๕,๙๐๐
๒.๑ ค่าตอบแทน
๕,๒๐๖,๐๐๐
๒.๒ ค่าใช้สอย
๕๙,๐๖๗,๔๐๐
๒.๓ ค่าวัสดุ
๓,๗๑๗,๐๐๐
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๗,๐๐๕,๕๐๐
๓. ค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
๑๑,๓๓๖,๕๐๐
๓.๑ ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๓.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๖,๗๙๐,๐๐๐
๓.๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๖๖๐,๐๐๐
๓.๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓,๘๘๖,๕๐๐
รวม

๒๓๕,๕๙๑,๘๐๐

งบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณ
เพิ่ ม/ลด

ร้อยละ

๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐
๔๕,๐๔๒,๗๐๐

๖๘๗,๒๐๐
๑,๒๒๑,๖๐๐

๐.๔๖
๒.๖๔

๑๐๔,๙๐๓,๙๐๐

๑,๙๐๘,๘๐๐

๑.๘๕

๘๙,๓๖๑,๗๐๐
๑๒,๖๓๘,๕๐๐
๖๖,๐๐๐,๗๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐
๘,๐๔๒,๖๐๐
๑,๗๖๕,๐๐๐
๖,๒๗๗,๖๐๐

๑๔,๓๖๕,๘๐๐
๗,๔๓๒,๕๐๐
๖,๙๓๓,๓๐๐
-๓,๒๙๓,๙๐๐
-๖,๗๙๐,๐๐๐
๑,๑๐๕,๐๐๐
๒,๓๙๑,๑๐๐

๑๙.๑๖
๑๔๒.๗๗
๑๑.๗๔
-๒๙.๐๖
-๑๐๐.๐๐
๑๖๗.๔๒
๖๑.๕๒

๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐

๑๑,๗๕๙,๑๐๐

๔.๙๙

แผนภูมิที่ ๖ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ล้านบาท
๑๖๐

๑๔๙

๑๕๐

๑๔๐
๑๒๐
๘๙

๑๐๐
๗๕

๘๐
๖๐
๔๐

๑๑

๒๐
๐

๒๕๕๙
๒๕๖๐
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๘

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๑๔๙,๒๕๙,๔๐๐
๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐

๗๔,๙๙๕,๙๐๐
๘๙,๓๖๑,๗๐๐

๑๑,๓๓๖,๕๐๐
๘,๐๔๒,๖๐๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

๓. การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐ บาท
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๑๙๐,๙๗๘,๒๕๙.๒๙ บาท (ร้อยละ ๗๗.๒๑) รายละเอียดดังตารางที่ ๕
และแผนภูมทิ ี่ ๗
ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่เบิกจ่าย
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒. ค่าใช้จา่ ยด้านการด�ำเนินงาน

๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐
๘๙,๓๖๑,๗๐๐

๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐
๔๑,๐๐๐,๗๓๖.๒๙

๑๐๐
๔๕.๘๘

๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

๘,๐๔๒,๖๐๐

๓๐,๙๒๓

๐.๓๘

รวมเงินงบประมาณ

๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐

๑๙๐,๙๗๘,๒๕๙.๒๙

๗๗.๒๑

แผนภูมิที่ ๗ การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ล้านบาท
๑๖๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐

๘๙

๘๐
๖๐

๔๑

๔๐
๒๐

๘

๐.๐๓

๐
ด้านบุคลากร

ด้านการด�ำเนินงาน
จัดสรร

ด้านครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจริง
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๓
ส่วนที่

ผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
			
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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๓.

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

ผลการดำ�เนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑. ผลการด�ำเนินงานด้านคดี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แผนงานที่ ๑.๑.๒ การพัฒนาระบบงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เข้ามาสู่ศาลในปี ๒๕๖๐ โดยมีค�ำร้องที่ย่ืนต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๕๑ เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังนี้
(๑) ค�ำร้องที่ประชาชนยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ๔๖ เรื่อง
(๒) ค�ำร้องทั่วไป ๕ เรื่อง
โดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค�ำวินิจฉัย ๑ ค�ำวินิจฉัย และมีค�ำสั่ง ๔๔ ค�ำสั่ง คงค้างยกไปพิจารณา
วินิจฉัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖ เรื่อง
แผนภูมิที่ ๘ สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐)
ร้อยละ

จ�ำนวน

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๑๕๐
๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

จ�ำนวนค�ำร้อง

๑๓๖

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๒๓

๑๒๑

๙๖

๓

๘

๕๑

ผลด�ำเนินการรวม

๗๖

๖๗

๔๙

๙๔

๑๐๙

๘๔

๙๖

๑

๘

๔๕

๕๕.๘๘

๕๑.๙๔

๖๐

๖๐

ร้อยละ
คดีค้างยกไป

๓๗.๖๙ ๗๑.๗๖ ๘๘.๖๒
๘๑

จ�ำนวนค�ำร้อง

๓๗

๑๔

๖๙.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๒๔
๓๗

ผลด�ำเนินการรวม

๐

๒

๐

๖

ร้อยละ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ : ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งคืนเรื่องตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๐ วรรคสาม ๒ เรื่อง
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๑.๑ สรุปย่อค�ำวินจ
ิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ๑ วินจ
ิ ฉัย

๑) ค�ำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐
		
เรื่อง
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติสง่ ความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ ง
(๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
		
ผู้ร้อง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๖๓  มาตรา ๒๖๗
และมาตรา ๒๗๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ผูร้ อ้ ง ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รวม ๓๖ คน เพือ่ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบ มาตรา ๒๖๓  โดยเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓
วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และ
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ กรณีทมี่ พี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ แล้ว การด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ไม่มีบทบัญญัติใดยกเว้นว่าไม่ต้องน�ำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อน
วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ม าใช้ บั ง คั บ ดั ง นั้ น แม้ จ ะมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ในองค์ ก รอิ ส ระ และผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ยั ง คงอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไปได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องจะได้บญ
ั ญัตไิ ว้กต็ าม แต่กต็ อ้ งเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญด้วย
ดังนั้น การที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. .... มาตรา ๕๖ บัญญัติให้ยกเว้น
คุณสมบัติบางประการ ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ต่อไปได้ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ.  ....
ซึง่ เป็นร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำขึน้ และสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา
ให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา  ๒๗๓ วรรคหนึง่ โดยร่างมาตรา ๕๖ เป็นร่างบทเฉพาะกาลว่าด้วย
การด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการบังคับใช้กฎหมายเดิมที่สิ้นผลกับกฎหมายใหม่ที่ใช้บังคับ ในส่วนของ
การด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปเพียงใดของประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ส่วนข้อทีว่ า่ ร่างมาตรา ๕๖ ทีก่ ำ� หนดให้ยกเว้นการน�ำมาตรา ๘
มาใช้บังคับ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘ มีผลให้ร่างมาตราดังกล่าว
มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เห็ น ว่ า เป็ น กรณี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปเพียงใดของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญได้มอบอ�ำนาจให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปของผู้ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า ว โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไปหรื อ การพ้ น จากต� ำ แหน่ ง
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รวมถึงเหตุยกเว้นคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ  ดังนั้น การที่ร่างมาตรา ๕๖ ก�ำหนดการยกเว้นคุณสมบัติบาง
ประการตามรัฐธรรมนูญ จึงมิใช่กรณีที่ร่างมาตรา ๕๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ....  มาตรา ๕๖ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
่ า่ สนใจ
่ ศาลรัฐธรรมนูญทีน
๑.๒ สรุปย่อค�ำสัง

๑) ค�ำสั่งที่ ๒/๒๕๖๐
		 (เรื่องพิจารณาที่ ต.๑/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ของ
นายกรัฐมนตรีและผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นการตรวจสอบการกระท�ำของฝ่ายบริหารว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๖ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๖ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐ รวมทัง้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐
มาตรา ๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๗ หรือไม่ ซึ่งการกระท�ำของฝ่ายบริหารที่ผู้ร้องอ้างว่า
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนนัน้ ได้เกิดขึน้ โดยผูร้ อ้ งได้ใช้สทิ ธิขอเยียวยาผ่านทางช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ จนสิ้ น สุ ด กระบวนการไปแล้ ว
ถือเป็นกรณีทยี่ ตุ ไิ ปแล้วในช่วงเวลาภายใต้รฐั ธรรมนูญทัง้ สองฉบับดังกล่าว การทีผ่ รู้ อ้ งจะใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงซึง่ เกิดขึน้ และเป็นกรณีทยี่ ตุ ไิ ปแล้วก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ใช้บงั คับ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓  ได้
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย
๒) ค�ำสั่งที่ ๓/๒๕๖๐
		 (เรื่องพิจารณาที่ ต. ๒/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า ขอให้รฐั บาลออกค�ำสัง่ ให้ ๖ หน่วยงานของรัฐบาล ประชุมร่วมกับโครงการ SPED เพือ่ ความร่วมมือในการสร้าง
Safety Zone ๑๐๐ % พืน้ ทีป่ ลอดภัยภาคประชาชน ๑๔๔.๑ ตารางกิโลเมตร  ของ UTOPIA อ�ำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องทุกฉบับของผูร้ อ้ ง ไม่ปรากฏว่าผูร้ อ้ ง
ได้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ อั น เนื่ อ งมาจากการกระท� ำ ใด โดยเนื้ อ หาของค� ำ ร้ อ งอ่ า นพอเข้ า ใจ
ได้เพียงว่าผู้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการจัดท�ำโครงการตามความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้น
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ไม่มกี ารกระท�ำใดทีเ่ ป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผูร้ อ้ ง กรณีจงึ ไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้ และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้
วินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๓) ค�ำสั่งที่ ๔/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต. ๓/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓๕  
วรรคสอง มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗  
มาตรา ๓๖  มาตรา ๔๑  (๑)  (๓)  มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๘ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องทุกฉบับเป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า
ตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองอันสืบเนือ่ งมาจากพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ (๑) จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ (๑) (๓) มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๘ หรือไม่ อันเป็นกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย  ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้สทิ ธิในการยืน่ ค�ำร้อง
เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายไว้ เ ป็ น การเฉพาะแล้ ว โดยการใช้
สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๒ และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๓๑ (๑) ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าว
โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๔) ค�ำสั่งที่ ๕/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต.๔/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา  ๒๖ มาตรา  ๒๗  มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖
และมาตรา ๗๗ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าตนเป็นผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีม่ บี ทบัญญัตหิ ลายมาตราจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยสุจริต และเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บริษทั รักษาความปลอดภัยในฐานะนิตบิ คุ คลผูป้ ระกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
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มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ อันเป็นกรณีการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้สิทธิ
ในการยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
โดยการใช้สทิ ธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๒ และการใช้สทิ ธิทางผูต้ รวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๓๑ (๑) ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้อง
ดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้  
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๕) ค�ำสั่งที่ ๖/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต. ๕/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยว่ากระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เป็นการกระท�ำทีข่ ดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อันเป็นกรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ล้ ว ซึ่ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติกระบวนการร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�ำหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูเ่ สนอความเห็นดังกล่าวต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ส่งความเห็นนัน้
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย หรือให้นายกรัฐมนตรีสง่ ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้อง
ดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�ำสั่ง
ไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๖) ค�ำสั่งที่ ๗/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต. ๖/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๔ และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าตนถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพอันเนือ่ งมาจากพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๔๔ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อันเป็นกรณี
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย  ซงึ่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ได้บัญญัติให้สิทธิในการยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็น
การเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๒ และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๓๑ (๑) ผู้ร้อง
จึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๒๑๓ ได้
และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย  
๗) ค�ำสั่งที่ ๘/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต. ๗/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ น่าจะมีลักษณะที่ลิดรอนสิทธิของบุคคล
ที่เป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย และน่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔
ประกอบมาตรา ๕ มาตรา  ๒๖  และมาตรา ๒๗ หรือไม่ อันเป็นกรณีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้สิทธิในการยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สทิ ธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๒
และการใช้สทิ ธิทางผูต้ รวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๓๑ (๑) ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓ ได้  
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย  
๘) ค�ำสั่งที่ ๙/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต. ๘/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่ า ความผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรมในการตั ด สิ น คลาดเคลื่ อ นไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
เป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งอ้างว่าการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของผูพ้ พิ ากษาในศาลยุตธิ รรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าการพิจารณา
พิพากษาคดีของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมดังกล่าว เป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏว่า
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มีข้อเท็จจริงอื่นที่นอกเหนือไปจากการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามหน้าที่และอ�ำนาจของศาลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๘๘ โดยผูพ้ พิ ากษาย่อมมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทงั้ ปวง แต่เป็นกรณีทผี่ พู้ พิ ากษาในศาลยุตธิ รรมพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของศาลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้วินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๙) ค�ำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต.๙/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า พระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ มาตรา ๑๙ มาตรา  ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่
ก (๔) และ ข (๓) มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ มาตรา  ๗๗  และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่  
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้อง ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดประเด็น
ตามค�ำร้องที่ต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไว้  ๒ ประเด็น ดังนี้
		
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีท่ีผู้ร้องอ้างว่าตนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ ก (๔) และ ข (๓)  มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๘ ซึ่งเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยสุจริต และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบริษัท
รักษาความปลอดภัยในฐานะนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ มาตรา ๗๗ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ อั น เป็ น กรณี ก ารตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายและ
การตรากฎหมายขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้สิทธิในการยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๒ และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๓๑ (๑)
		
ประเด็นที่สอง ทั้งการขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการตรากฎหมายโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ได้บัญญัติให้
สิทธิในการยืน่ ค�ำร้องไว้เป็นการเฉพาะแล้วเช่นกัน โดยก�ำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกทัง้ สองสภา
หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นค�ำร้องดังกล่าวโดยอาศัย
ช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมือ่ มีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้วนิ จิ ฉัยแล้ว
ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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๑๐) ค�ำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๐
(เรื่องพิจารณาที่ ต. ๑๐/๒๕๖๐) วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง ผูร้ อ้ ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่ผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นการกระท�ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามค�ำร้องและเอกสารประกอบค�ำร้องเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยว่ากระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เป็นการกระท�ำทีข่ ดั หรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อันเป็นกรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ล้ ว ซึ่ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ ประกอบมาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติกระบวนการ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยก�ำหนดให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูเ่ สนอความเห็นดังกล่าวต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ส่งความเห็นนัน้
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย หรือให้นายกรัฐมนตรีสง่ ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้อง
ดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ได้ และเมื่อมีค�ำสั่งไม่รับ
ค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ค�ำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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๒. ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจย
ั

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุน
งานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยใช้
กระบวนการสร้าง/พัฒนางานข้อมูลและงานวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีค้ วรต้องสนับสนุนการเผยแพร่
รายงานการศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการและการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงาน
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุน
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แผนงานที่ ๑.๑.๑ สร้าง/พัฒนาข้อมูลและงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้สนับสนุนงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้
ด้านการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑. โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การน�ำประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นที่ปรึกษา
รายงานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญโดยมีขอบเขตและวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการศึกษา ๓ ประการ กล่าวคือ
(๑) ศึกษาแนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข (๒) ศึก ษาเกี่ยวกับแนวค�ำวินิ จฉั ย ของศาลไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการน� ำ ประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช้
ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี โ ดยเปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ และ (๓) ศึ ก ษาตั ว อย่ า งของประเพณี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการวางกรอบการน�ำประเพณีในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญที่ตกผลึกเป็นมาตรา ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏ
เป็นครั้งแรกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๕๐๒ และตั้งแต่มีการบัญญัติเรื่องประเพณีการปกครอง
ดังกล่าวมีเพียง ๓ คดี ทีก่ ล่าวถึงประเพณีการปกครองฯ ได้แก่ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๒/๒๕๓๖ ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
๖/๒๕๔๓ และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๙ แต่ยังเป็นจ�ำนวนน้อยเกินกว่าจะตกผลึกเป็นหลักการทางกฎหมาย
ในตัวเอง รายงานวิจยั ฉบับนีไ้ ด้วเิ คราะห์ถงึ ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ  พบว่าประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
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ของไทยมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับกรณีศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (๑) การสืบราชสมบัติซึ่งเป็นประเพณี
ที่เป็นหลักการพื้นฐานของทุกประเทศที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ (๒) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสถานะ
และความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับสถาบันทางการเมือง กษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งต�ำแหน่งส�ำคัญๆ อาทิ นายกรัฐมนตรี
ซึ่งอาจเกิดกรณีการพระราชทานนายกรัฐมนตรีดังกรณีที่เคยปรากฏในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ หรือในออสเตรเลีย
ค.ศ. ๑๙๗๕ (๓) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับมารยาททางการเมืองซึ่งไม่ปรากฏในประเทศไทย (๔) ประเพณี
ทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ อาทิ ศาลอังกฤษซึ่งไม่แทรกแซงอ�ำนาจนิติบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึง
การเคารพอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชน (๕) ประเพณีทางรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับการเสนอร่างกฎหมาย และการก�ำหนดนโยบาย
ในอังกฤษ ซึ่งรัฐสภามีบทบาทเป็นอย่างมากในการวางกรอบการด�ำเนินงานหรือการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๓ แนวทาง กล่าวคือ (๑) ข้อเสนอแนะนิติวิธีการน�ำประเพณี
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
(๒) ข้อเสนอแนะแนวทางส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทยในการน�ำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาปรับใช้ โดยอาจเลือกรับปรับใช้
จากบทเรียนที่ได้จากการศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่เป็นประเพณีปฏิบัติที่ดี และ (๓) การบัญญัติ
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญให้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ สร้างความชัดเจนในการปรับใช้การใช้และการตีความเรือ่ งประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับหลักการแห่งกฎหมายและความเที่ยงธรรมต่อไป
๒. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การละเมิดอ�ำนาจศาล: ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ”
โดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
โครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (๑) เพือ่ ศึกษาถึงแนวคิดเกีย่ วกับหลักการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดบทบัญญัตกิ ารละเมิดอ�ำนาจศาลของประเทศทีม่ รี ะบบศาลรัฐธรรมนูญ (๒) เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
หลักการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายและค�ำพิพากษาของศาลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ (๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการละเมิดอ�ำนาจศาล
จากการศึกษา “การละเมิดศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” แล้วสรุปสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑ ข้อความคิดว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมายประการหนึง่ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันอย่างสากล
ศาลในแต่ละประเทศทัว่ โลกได้นำ� ไปใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในอันทีจ่ ะผดุงไว้ซงึ่ ความศักดิส์ ทิ ธิข์ ององค์กรตุลาการและในอันที่
จะให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาของศาลสมเจตนารมณ์เพือ่ ประสาทความยุตธิ รรมแก่คคู่ วาม ไม่วา่ จะเป็นศาลในระบบ
กฎหมาย Common law อย่าง ราชอาณาจักรอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือศาลในระบบ Civil Law อย่าง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเกาหลี ต่างก็มีมาตรการทางกฎหมาย
ในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์คือ เมื่อศาลมีอ�ำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ก็จ�ำเป็นต้องมี
มาตรการ หรือเครือ่ งมือบางอย่างให้อำ� นาจแก่ศาลเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพือ่ ให้กระบวนการพิจารณาคดี
ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม อ�ำนาจที่ให้นี้ยังรวมถึงอ�ำนาจสั่งห้ามคู่ความมิให้ด�ำเนินกระบวนการ
พิจารณาไปในทางก่อความร�ำคาญหรือในทางประวิงคดีให้ชักช้าหรือในทางฟุ่มเฟือยเกินสมควรอีกด้วย ความผิดฐานนี้
เป็นความผิดพิเศษที่ไม่ต้องมีการฟ้องร้องให้ศาลลงโทษ หากแต่ศาลใช้อ�ำนาจตามบทบัญญัติในเรื่องนี้สั่งลงโทษผู้ละเมิด
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อ�ำนาจศาลได้อย่างเฉียบขาดและโดยฉับพลัน ไม่ว่าผู้ละเมิดอ�ำนาจศาลนั้นจะเป็นคู่ความในคดีที่ศาลก�ำลังพิจารณาอยู่หรือ
เป็นทนายความพยาน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม ความผิดฐานนี้มิได้ก�ำหนดไว้เพื่อคุ้มครองผู้พิพากษาเป็นการส่วนตัว
หากแต่ค�ำนึงถึงด้านผดุงรักษาความยุติธรรมในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาเป็นส�ำคัญ
“คุณธรรมในทางกฎหมาย” ของบทกฎหมายทีว่ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาล อาจแบ่งออกได้ ๒ ประการ คือ  
ก. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพิจารณาของศาล และ ข. เกียรติศกั ดิข์ องความเป็นสถาบันศาล เพือ่ ให้ศาลสามารถรักษา
“คุณธรรมในทางกฎหมาย” ดังกล่าวได้จึงต้องให้ศาลมีอ�ำนาจอย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่ ก. ศาลจะต้องมีอ�ำนาจเพียงพอ
ที่จะบังคับให้มีการปฏิบัติตามค�ำสั่งของศาล ข. ศาลจะต้องมีอ�ำนาจเพียงพอที่จะป้องกันมิให้มีการใช้ศาลหรือกระบวนวิธี
พิจารณาความในศาลไปในทางที่ผิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตุลาการเช่นเดียวกับศาลอื่นๆ
แต่เป็นองค์กรตุลาการที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากศาลอื่นๆ กล่าวคือ
ก. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลทีม่ เี พียงชัน้ ศาลเดียวไม่มชี นั้ ศาลอืน่ ทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมตรวจสอบค�ำสัง่ หรือ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีก
ข. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเฉพาะที่ท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ค. ศาลรัฐธรรมนูญแม้เป็นองค์กรตุลาการแต่กม็ สี ถานะเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” มีความเท่าเทียม
กับอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร
ง. ข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญอาจมีลกั ษณะข้อพิพาททางการเมืองซึง่ อาศัยกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
จ. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเป็นการทั่วไปผูกพันองค์กรของรัฐทั้งหลาย และ
ฉ. ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
ความแตกต่างเหล่านี้เองที่จะเป็นข้อพิจารณาให้เห็นถึงความจ�ำเป็นอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องมีเครื่องมือในการด�ำเนินการให้การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้จะต้องรักษา
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องความเป็ น สถาบั น ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย การกระท� ำ ที่ จ ะกระทบต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น สถาบั น
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมแตกต่างจากศาลทั่วไป เพราะศาลทั่วไปย่อมส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลที่ตกเป็นคู่ความในคดีเท่านั้น
แต่ในขณะที่ท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระทบต่อสังคมโดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อฝ่ายการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองที่อยู่ในฝ่ายของรัฐสภาหรือฝ่ายการเมืองที่อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหาร ดังนั้นการกระท�ำที่จะกระทบ
ต่อการท�ำหน้าที่ของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบริบทและขอบเขตที่กว้างกว่าศาลทั่วไป
๒.๒ การศึกษาเปรียบเทียบการละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบการละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศอาจสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
ก. กฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาล
กฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติไว้ใน
รัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาล โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ ให้น�ำมาตรการกฎหมายทั่วไป (รัฐบัญญัติว่าด้วย
พระธรรมนูญศาล) มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ซึ่งถือว่าเป็น “องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ” ไปน�ำมาตรการของศาลทั่วไปมาใช้
ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลของ
ศาลรัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ กรณีจงึ ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ ง
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การตีความเรือ่ งการน�ำมาใช้บงั คับโดยอนุโลม และจะต้องถือว่าบทบัญญัติเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลถือว่าเป็นบทบัญญัติเฉพาะ
ที่ใช้กับศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น เช่นเดียวกับสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็กและราชอาณาจักรสเปน ที่ได้บัญญัติเรื่อง
การละเมิดอ�ำนาจศาลไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาล
ขอบเขตการละเมิดอ�ำนาจศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและของราชอาณาจักรไทยมีความ
แตกต่างกัน บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดอ�ำนาจศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติไว้โดยใช้ถ้อยค�ำที่ไม่ชัดเจน
ทั้งในส่วนของ “การกระท�ำ” และ “วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง” ส่วนการละเมิดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติชัดเจนในส่วนของ “วัตถุที่มุ่งคุ้มครอง” ในส่วนการกระท�ำบัญญัติชัดเจนในเรื่องการวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัย
ส่วนการกระท�ำที่เป็นการกระทบต่อกระบวนการพิจารณาไม่ได้บัญญัติไว้ แต่อย่างไรก็ตามมาตรา ๓๘ วรรคสองก�ำหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของ
ศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในขณะทีข่ อบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาลของศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
สเปนและสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐเกาหลี ขอบเขตของการละเมิดอ�ำนาจศาลจ�ำกัดแต่เพียงการไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษา
หรือค�ำสัง่ ต่างๆ ของศาล ซึง่ วัตถุทมี่ งุ่ คุม้ ครอง คือ สภาพบังคับของค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาล โดยไม่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การห้ามวิจารณ์ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งที่อาจเป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเช่นเดียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
ราชอาณาจักรไทย
ค. โทษส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาล
การละเมิดอ�ำนาจศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แยกเหตุและโทษทีจ่ ะลงแตกต่างกัน หากเป็น
กรณีทรี่ บกวนกระบวนการพิจารณามาตรการในการลงโทษคือ สัง่ ให้นำ� ตัวไปคุมขังได้ไม่เกิน ๒๔ ชัว่ โมง แต่ถา้ เป็นการกระท�ำ
อันไม่เหมาะสมศาลมีอำ� นาจสัง่ ปรับได้ไม่เกินสองพันมาร์ค หรืออาจถูกคุมขังได้ไม่เกินหนึง่ สัปดาห์ ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นมาตรการ
ที่เหมาะสมกับการมุ่งคุ้มครองในแต่ละกรณี ส�ำหรับกรณีของราชอาณาจักรไทยแม้ไม่ได้แยกโทษส�ำหรับเหตุของการกระท�ำ
ในการละเมิดอ�ำนาจศาลในแต่ละกรณี แต่หากพิจารณาโทษตามมาตรา ๓๙ ซึ่งมี ๓ ประการ คือ ก. ตักเตือน ข. ไล่ออก
จากบริเวณศาล และ ค. ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ซึง่ แตกต่างกับกรณีของ
ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐเช็ก การละเมิดอ�ำนาจศาลมีโทษปรับไม่มีโทษจ�ำคุก
ง. ผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ผูม้ อี ำ� นาจในการสัง่ ลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก
แล้วจะเห็นได้ว่าให้เป็นอ�ำนาจของ “องค์กรเดี่ยว” (หัวหน้าองค์คณะ) ในขณะที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้กระท�ำโดย “องค์กรกลุม่ ” (องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ) เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรสเปน
แต่อย่างไรก็ดีในกรณีศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หากศาลมีค�ำพิพากษาจ�ำคุกก�ำหนดองค์ประกอบของมติ
ไว้ว่าจะต้องมีคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
จ. การโต้แย้งค�ำสั่งลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ส�ำหรับกรณีการลงโทษฐานละเมิดอ�ำนาจศาลโดยศาลรัฐธรรมนูญทัง้ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็กและของไทยถือว่าเป็นที่สุดไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้
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๓. ผลการด�ำเนินงานด้านเอกสารสิง่ พิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายด้านการจัดการความรูท้ งั้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
แผนงานที่ ๔.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�ำนาจ หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจ
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจ โดยเข้าถึงประชาชน ดังนี้

๑. การจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
สมาชิกวารสาร และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
- ฉบับปีที่ ๑๘ เล่มที่ ๕๓ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
- ฉบับปีที่ ๑๘ เล่มที่ ๕๔ เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
- ฉบับปีที่ ๑๙ เล่มที่ ๕๕ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
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๒. การจัดพิมพ์หนังสือ “รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ชุดที่ ๑๕ เพื่อเผยแพร่ให้
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๓. การจัดพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๒ เรื่อง คือ (๑) เรื่อง “เสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นทีป่ รึกษา จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม และ (๒) เรือ่ ง “การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ:
ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” โดย ดร.สุรพล ศรีวทิ ยา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นทีป่ รึกษา จ�ำนวน ๑,๐๐๐
เล่ม
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๔. การจัดพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม

๕. การจัดพิมพ์หนังสือรวมค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เพือ่ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม  

56

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

๔. ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานทัดเทียมกับ
สถาบันเทียบเท่า
แผนงานที่ ๒.๑.๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมุง่ สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
มาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาระบบงานคดี
ด้านการบริหารจัดการงานคดี มีการน�ำระบบสารสนเทศงานคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และระบบสืบค้นค�ำวินจิ ฉัย
และค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญและระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำนวนคดีในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนางานคดีรฐั ธรรมนูญ
เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ร้อง
โดยเฉพาะผู้ร้องที่เป็นประชาชนหรือชุมชน
๒. ด้านการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดท�ำระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ในปี พ.ศ ๒๕๕๘ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและสนับสนุนภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการจัดท�ำบันทึกถ้อยค�ำพยานบุคคลทีม่ า
เบิกความ รายงานการประชุม หรือค�ำวินจิ ฉัย ท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการน�ำเข้าข้อมูล และการจัดท�ำรายงานต่างๆ ลดขัน้ ตอน
ที่ใช้เวลามากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ท�ำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ์
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้พฒ
ั นาและบ�ำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัตภิ าษาไทย ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างราบรืน่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิม่ ความแม่นย�ำในการถอดเสียงภาษาไทย รวมถึงเพิม่ ความสะดวก
และปลอดภัยในการใช้งานระบบ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรในส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ในการจัดท�ำค�ำวินิจฉัย การพิจารณาคดี การไต่สวนคดี การถอดค�ำพยาน รวมถึงรายงานการประชุมภายใน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-office)
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั ท�ำระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-office) จ�ำนวน ๖ ระบบงาน
ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงาน/
โครงการและงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ในปี พ.ศ ๒๕๕๘ เพือ่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้เข้าสูร่ ปู แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน สนับสนุนการลดใช้
กระดาษ และเป็นมาตรฐานสากล
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ท�ำการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e-office) อย่างต่อเนื่อง
โดยปรับแก้ระบบให้มผี ลลัพธ์ของการด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน แก้ไขข้อผิดพลาด (error) ทีเ่ กิดขึน้ ในการใช้ระบบ
ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบงานและผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบงาน ให้ด�ำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน และเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้สามารถใช้ระบบ
ได้อย่างราบรื่น
๔. ด้านการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการอ�ำนวยความสะดวกการใช้ห้องประชุม และรับผิดชอบการบ�ำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและลูกข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ทัง้ ในส่วนของ Hardware และ Software รวมทัง้
ระบบโสตทัศนูปกรณ์และรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุง ท�ำความสะอาด และจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเมื่ออุปกรณ์
ช�ำรุดไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการต่อสัญญาลิขสิทธิข์ องระบบ หรือ software ทีใ่ ช้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากร
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๕. ด้านการพัฒนาระบบห้องประชุมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบภาพและเสียงในห้องรับรองของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้สามารถใช้ในการประชุมสัมมนา อบรม หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ในวาระต่างๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี Projector และหน้าจอแสดงภาพที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และกล้องวิดีโอ
(Real-time) รวมถึงระบบคอนโทรลการแสดงภาพ และระบบไมโครโฟนไร้สาย ทัง้ นี้ ระบบภาพและเสียงจัดท�ำขึน้ เพือ่ รองรับ
การใช้งานห้องรับรองที่มากขึ้น ปรับใช้อุปกรณ์ไร้สายเพิ่มขึ้น และจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องรับรองให้มีความเรียบร้อย
และสะดวกในการใช้งาน
๖. ด้านการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ในการทดแทนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงเดิม เพือ่ ให้มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย รองรับการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในปัจจุบนั และงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกบุคลากรในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
๗. ด้านการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั หาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล รับ - ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
และเพื่อประกอบการพิจารณาคดีและสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย รวมถึงเชื่อมโยงประสานงานกับองค์กรภายนอก โดยมี
ความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลอยู่ที่ ๑๐๐ MBps ซึ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้น
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ข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการรับ - ส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลค�ำวินิจฉัย และข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
๕. ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั การพัฒนาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการจัดระดับการพัฒนาการประเมิน และการออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
แผนงานที่ ๓.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามระดับสมรรถนะที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
แผนงานที่ ๓.๒.๒ การจัดท�ำระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง บุคลากรองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความคาดหวังในผลลัพธ์
การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมี
การปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตราก�ำลัง และก�ำหนดสมรรถนะ รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ภายในส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงานของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต มีการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพตามระดับสมรรถนะที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ทีจ่ ำ� เป็นต่องาน รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทัง้ ในรูปแบบการพัฒนาระยะสัน้ และ
ระยะยาว การปรั บ ปรุ ง ทั ศ นคติ มุ ่ ง ให้ บุ ค ลากรภายในมี ค ่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รร่ ว มกั น มี ค วามเป็ น ที ม ตลอดจน
การจัดท�ำข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับเพื่อน�ำมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ มี เ นื้ อ หาและองค์ ป ระกอบตามมาตรฐานที่ ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนด
โดยน�ำความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ในการปฏิบตั แิ ละ/หรือปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จนถึงขัน้ การต่อยอด
องค์ความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืนและก้าวย่างสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากเหตุข้างต้น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม
ตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์กร และจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์กร ดังต่อไปนี้
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๑. การศึกษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์กร ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
หลักสูตร/จ�ำนวน

ผู้เข้าอบรม (คน)

๑. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ๓ หลักสูตร ๓ คน
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
    (๒) หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(๓) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง

๑
๑
๑

๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ๒ หลักสูตร ๓ คน
(๑) หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียน
(๒) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

๑
๒

๓. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น ๒ หลักสูตร ๔ คน
(๑) หลักสูตรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพืน้ ฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี

๒
๒

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

๒

๕. หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพือ่ การเข้าสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ ส�ำหรับบุคลากร
		 ภาครัฐ

๑๘

๖. หลักสูตรของมูลนิธิวิจัยทางปกครอง จ�ำนวน ๖ หลักสูตร ๙ คน
(๑) หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
(๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่
(๓) หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ
(๔) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(๕) หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหาร
(๖) หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

๒
๑
๒
๒
๑
๑

๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

๒

๘. หลักสูตรกฎหมายและระเบียบส�ำหรับงานการคลัง

๒

๙. หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Master Class

๒

๑๐. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand ๔.๐

๒

๑๑. หลักสูตรงานพิธีการ (กระทรวงการต่างประเทศ)

๔
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๒. การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์กร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังได้ด�ำเนินจัดสัมมนาและอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในองค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและบุคคลภายนอก เพือ่ สามารถน�ำมาพัฒนาและ
ปรับแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนากระบวนและวิธกี ารปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการส�ำคัญๆ ดังนี้
๑) โครงการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการสร้างทีมและการท�ำงานเป็นทีม โดยยึดหลักความโปร่งใส และสามารถ
น�ำมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถน�ำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุม้ ค่าในการปฏิบตั งิ าน สร้างความรักความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว
มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ เพือ่ นร่วมงานและหน่วยงาน มีวฒ
ั นธรรมทีด่ ใี นการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการปฏิบตั งิ าน
ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๒) โครงการพัฒนาระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการรองรับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง  เพือ่ ให้ขา้ ราชการในส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญและคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ”
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยน�ำเสนอผลการศึกษาประเด็นเพิ่มเติม
ทีไ่ ด้จากการสัมมนาน�ำเสนอประเด็นศึกษาจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัดเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สิทธิประชาชนฟ้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ”
เมือ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการน�ำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ระดมความคิดเห็น
ในหัวข้อเรื่อง การให้สิทธิประชาชนฟ้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓   
๓) โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญและผู้มีส่วนร่วมในโครงการทราบถึง
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญและการเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
โดยระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจค�ำร้องและ
เสนอความเห็นต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๓.๑) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ น�ำเสนอ
เกี่ยวกับการด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำแนวทางการเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
๓.๒) วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดการน�ำเสนอ
ผลการศึกษาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ฯ
๔) โครงการเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศเพือ่ การพัฒนาองค์กร เป็นโครงการพัฒนาต่อเนือ่ ง
เพือ่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษให้กบั บุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการติดต่อสือ่ สาร การพูด การเจรจา
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ต่อรอง และการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับต่างประเทศทัง้ ภายในหน่วยงานของตนและหน่วยงานภายนอก เพือ่ เสริมสร้าง ความมัน่ ใจ
และสร้างโอกาสให้กับบุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างเดือนสิงหาคม กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการอบรม จ�ำนวน ๓ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
๖. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพั นธ์กับเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๖.๑ ด้านการส่งเสริมและขยายการพั ฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายด้านการจัดการความรูท้ งั้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นในอนาคต
แผนงานที่ ๔.๑.๑ ทบทวนและเสริมสร้างการด�ำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แผนงานที่ ๔.๑.๔ ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือในเวทีของกลุ่มประชาคมอาเซียน, ศาลรัฐธรรมนูญเอเชีย
ศาลรัฐธรรมนูญโลก ตลอดจนเวทีในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง
มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายที่มีการด�ำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง
(เครือข่ายลักษณะ Active) และการพัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
โดยด�ำเนินการดังนี้
๑. การด� ำ เนิ น โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ”
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าว พร้อมทัง้ บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ส�ำหรับการอภิปรายได้รบั เกียรติจาก
นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์วรพชร จันทร์ขันตี ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมการอภิปราย
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการยึดหลักนิติธรรม” โอกาสนี้นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
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๒. การด� ำ เนิ น โครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทย ต่อจากนัน้ จัดให้มกี ารอภิปรายในเรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ฉบับใหม่ โดยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ด�ำเนินรายการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้อง LT ๑ (ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
๓. การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องค�ำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
นายบุญเสริม นาคสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร เป็นผู้แทนจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการร่วมกับอาจารย์จาก
ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจ�ำนวน ๔๐ โรงเรียน ส�ำหรับผลการแข่งขัน
ตอบปัญหา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
		
๔. การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” และการ
ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จัดโครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและ
บทบาทหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมภิ าคตะวันออก โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
จ�ำนวน ๓๓ โรงเรียน ซึง่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแหลมสิงห์วทิ ยาคม โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
และโรงเรี ย นวั ง หลั ง วิ ท ยาคม ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ โอกาสนี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายเชาวนะ ไตรมาศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายบุญเสริม นาคสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร ร่วมเป็นกรรมการ
ผู ้ แ ทนจากส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ อาจารย์ จ ากคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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๕. การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” และการ
ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
      
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายส�ำหรับระดับ อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยได้รบั เกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง
ศาลรัฐธรรมนูญกับการยึดหลักนิติธรรม โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และผูแ้ ทนจากคณะนิตศิ าสตร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ส�ำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีม ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีม ๒ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ
ในส่ ว นของการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หากฎหมายระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า นั้ น รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และนายบุญเสริม นาคสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร ผู้แทนจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
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กิจกรรมด้านต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๐ กิจกรรม
การต้อนรับการเยือน จ�ำนวน ๕ กิจกรรม

๑. นายนุรกั ษ์  มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะให้การต้อนรับ Mr. Adrian  Keeling ผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ทนายความ No. ๕ เข้าเยีย่ มคารวะเมือ่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

๒. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะให้การต้อนรับ Ms.  Donica  Pottie เอกอัครราชทูต
วิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งแคนาดาประจ�ำประเทศไทย เข้าเยีย่ มคารวะเนือ่ งในโอกาสเข้ารับหน้าทีเ่ มือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
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๓. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะให้การต้อนรับ Mr. Mohsen Mohammadi
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ�ำประเทศไทย  เข้าเยีย่ มคารวะเนือ่ งในโอกาสเข้ารับหน้าทีเ่ มือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

๔. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะให้การต้อนรับนายค�ำพัน สิดทิดำ� พา ประธานศาล
ประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยีย่ มคารวะและรับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย” เมือ่ วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
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๕. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะให้การต้อนรับ Mr. Christian Rehren Bargetto
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจ�ำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

การเดินทางเพื่ อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๕ กิจกรรม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เนือ่ งใน
โอกาสวันครบรอบ ๕๕ ปี ของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี  และน�ำเสนอต่อที่ประชุม ในหัวข้อหลักเรื่อง
“ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐาน” (Constitutional Courts as Guardians of Fundamental Rights)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี   
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๒. นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ในหัวข้อหลัก เรื่อง
“ความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ : เชิงแนวคิดและเชิงทฤษฎี” (Constitutional Justice : Doctrine and Practice) ระหว่าง
วันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย   

๓. นายนุรกั ษ์  มาประณีต  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และคณะเข้าร่วมการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ และ
สถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent institutions : AACC)
ซึง่ ประกอบด้วยการประชุมระดับเลขาธิการ และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ตลอดจนการประชุมระหว่างประเทศ
เนือ่ งในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๑๔ ปี ระหว่างวันที  ่ ๑๑ – ๑๔  สงิ หาคม ๒๕๖๐
ณ เมืองโซโล จังหวัดชวากลาง  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
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๔. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะเดินทางไปเยือนศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรีย เพือ่ หารือและแลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิชาการเกีย่ วกับคดีรฐั ธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเด็นการฟ้องตรง
ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

๕. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญโลก ครัง้ ที่ ๔ ตามค�ำเชิญของประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐลิทวั เนีย และประธานคณะกรรมาธิการเวนิส
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐลิทัวเนีย  
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กิจกรรมด้านอื่นๆ จ�ำนวน ๒ กิจกรรม

๑. ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ คน เข้าฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ “กฎหมาย
เกี่ยวกับการอพยพและผู้อพยพ” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี   

๒. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการสัมมนาทางวิชาการ
ที่จัดโดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย โดยจัดอภิปรายในหัวข้อ
“การใช้สทิ ธิเสรีภาพของประชาชน  และชุมนุมทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญ” (Rights and Liberties of People
and Community relating to Duties of the State in accordance with the Constitution) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
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๖.๒ ด้านการพั ฒนาองค์ความรูแ
้ ละความร่วมมือทางวิชาการ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายด้านการจัดการความรูท้ งั้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
แผนงานที่ ๔.๓.๑ บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
เพือ่ พัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ส่งเสริมและเสริมสร้างการอาสาพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและพันธมิตร
จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดการฐานข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้มีเครือข่ายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางโดยเน้นการส่งเสริมกิจการอาสาพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
การเสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรด้านเครือข่าย กลไกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดงั กล่าว โดยมีการด�ำเนินการ
ดังนี้
		
๑. การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๑๙ ปี เรื่อง “มิติของ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการ กองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธเี ปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนือ่ งในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี เรือ่ ง มิตขิ องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” และ
การอภิปรายโดยผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ ๕  ในหัวข้อ “มิตขิ องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
ประกอบด้วยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุทิน นาคพงษ์ รองประธานศาลอุทธรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
		
๒. การด�ำเนินโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง “การพิจารณาคดีระบบไต่สวน”
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง การพิจารณาคดี
ในระบบไต่สวน โดยได้รบั เกียรติจากนายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ และจัดให้
มีการอภิปรายโดยได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์พเิ ศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.จิ ร นิ ติ หะวานนท์ ผู ้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า คณะในศาลฎี ก า
พลตรี ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี เป็นผู้ด�ำเนินรายการในการอภิปราย
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
๖.๓ ด้านการส่งเสริมและพั ฒนาประชาธิปไตย
		

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายด้านการจัดการความรูท้ งั้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
แผนงานที่ ๔.๓.๑ บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) โดยกลุ่มงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษาได้ดำ� เนินการขึน้ เนือ่ งจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้คำ� นึงถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริหาร
หรือผูท้ รงคุณวุฒขิ องหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคหน่วยงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม หลักประชาธิปไตย
และหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ โดยเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ เป็นการด�ำเนินโครงการอบรมเป็นรุ่นที่ ๕
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๔
ส่วนที่

การเข้าร่วมพระราชพิ ธี รัฐพิ ธี
และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
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การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ
๑. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ

งานพระราชพิธแี ละงานพิธตี า่ งๆ ถือเป็นเอกลักษณ์สำ� คัญอย่างยิง่ ทีแ่ สดงถึง ความเป็นราชอาณาจักรไทย
อันสืบเนื่องยาวนานมากกว่าเจ็ดร้อยปี หลักฐานส�ำคัญปรากฏมาแต่สมัย เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก�ำหนดไว้ใน
กฎมณเฑียรบาลว่าเดือนใดมีพระราชพิธีใด เพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�ำ  และพระราชพิธีพิเศษ เฉพาะที่เป็น
หมายก�ำหนดการของส�ำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกฝ่ายได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และได้แสดงกตเวทิตาธรรม
โดยการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ดังนี้
๑. พระราชพิ ธีพิเศษ
๑.๑		 พระราชพิ ธี พิ ธี อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
		 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร

๒๐ และ ๒๑
มกราคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

นายนุ รั ก ษ์ มาประณี ต ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ประธานในพิ ธี ท� ำ บุ ญ ถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรม ถวายปิ่นโตและถวายสังฆทาน เนื่องในพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลสตมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ณ ห้องพระชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๒ พระราชพิ ธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
คู่สมรส ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพือ่ ถวายสักการะ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม

๑.๓ พระราชพิ ธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๖ เมษายน ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
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๒. พระราชพิ ธีประจ�ำ
๒.๑		 พระราชพิ ธี รัฐพิ ธี เกี่ยวกับพระพุ ทธศาสนา
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๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปัญญา อุดชาชน) พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๙ และ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงาน
พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผูแ้ ทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายชวลิต  ศรีโฉมงาม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดี) พร้อมด้วย
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสติ
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่ วกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
๒.๒		 พระราชพิ ธี รัฐพิ ธี พิ ธี เกีย
		 ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้แทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี) พร้อม
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม

๖ เมษายน ๒๕๖๐

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มวางพานพุ ่ ม ดอกไม้ ถ วายบั ง คม เนื่ อ งในวั น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า
และเวลา ๑๖.๓๐ น. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผู้แทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร)
พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าตึกรัฐสภา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสรณ์
ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม และนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธี
ทรงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลในอภิ ลั ก ขิ ต สมั ย คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
พระบรมอั ฐิ ส มเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
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่ วกับความไพบูลย์และความเป็นสิรม
๒.๓		 พระราชพิ ธี รัฐพิ ธี พิ ธี เกีย
ิ งคลแก่บา้ นเมือง
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๑ มกราคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ณ พระบรมมหาราชวัง

๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรัญ ภักดีธนากุล) พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วั ด เสมี ย นนารี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนาม
ถวายพระพรและร่วมพิธเี จริญพระพุทธมนต์ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญจัดขึน้ เนือ่ งในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนือ่ งในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระบรมมหาราชวัง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมมหาราชวัง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มเข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธจี ดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และชมการแสดงดนตรีพระราชทานและการแสดงแบบชุดไทย
พระราชนิยมพระราชทาน ณ เวทีกลาง พระลานพระราชวังดุสติ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ

๓. พิ ธีการอื่นๆ

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผู้แทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี) พร้อม
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมวางพานพุม่ งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี
๒๕๖๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนือ่ งในงาน “วันรพี” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๙ กันยายน ๒๕๖๐

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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ประมวลภาพกิจกรรม
๑. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน
ในพิธที ำ� บุญถวายจตุปจั จัยไทยธรรม ถวายปิน่ โต และถวายสังฆทาน เนือ่ งใน
พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยได้ อ าราธนา
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโฺ ต) พร้อมคณะสงฆ์ จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ โอกาสนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร
และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ดั ง กล่ า ว
โดยพร้อมเพรียงกัน เมือ่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพระ ชัน้ ๙ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๒. นายคันธนิตย์ กาญจนารักษ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
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๓. นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึกรัฐสภา ถนนอูท่ องใน
กรุงเทพมหานคร

๔. นายเชาวนะ ไตรมาศ ทีป่ รึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วม
พิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
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๕. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
การบันทึกเทปโทรทัศน์ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๖. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
การบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๗. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย รุ ่ น ที่ ๕” ได้ จั ด โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยมี น ายนุ รั ก ษ์ มาประณี ต ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธาน จั ด ให้ มี กิ จ กรรมไถ่ ชี วิ ต โค – กระบื อ เมื่ อ วั น ที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
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๘. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร และการเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
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๙. นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
ลงนามถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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๑๐. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร
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๕
ส่วนที่

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำ
“รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๖๐”
ประธาน
นายเชาวนะ ไตรมาศ

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะท�ำงาน
๑) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์		 รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒) พั นโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์		 รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓) นายบุญเสริม นาคสาร		ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
๔) นางวิภาวรรณ หะวานนท์		 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
๕) นายชวลิต ศรีโฉมงาม		ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
๖) นางพรพิ มล นิลทจันทร์		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๗) นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ		ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
๘) นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา		ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี ๕ 		
๙) นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา 		ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
๑๐) นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพั ฒนาระบบบริหาร
๑๑) นางพจนพร ทวนทอง		ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพั สดุ
๑๒) นางสาวมาลินี ธีระวรกุล		ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพั นธ์
๑๓) นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑๔) นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย		ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
				ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบาย
				และยุทธศาสตร์
๑๕) นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๖) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล		เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๗) นายพี รวิชฎ์ ธนกฤตย์มนตรี		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๘) นางสาวธยารัต อาชาพิ ทักษ์		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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