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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  * น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.บ.ท. D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพ่ง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายเอกชน, อัยการจังหวัดประจ�า
ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๑ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ และ
มีบทบญัญตัหิลาย ๆ  เรือ่งทีม่คีวามแตกต่างจากรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ทีม่าของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ ยังคงใช้หลักการเดียวกันคือ มาจากการคัดเลือกและการสรรหา 
โดยในส่วนของการคัดเลือกตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ น้ันยังคงเป็นการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกา จ�านวน ๓ คน และจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ�านวน ๒ คน แต่ได้ลดที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จากการสรรหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จากเดิม ๒ คน  
เหลือ ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากเดิม ๒ คน เหลือ ๑ คน และ
ตดัผู้ทรงคณุวุฒิสาขาสังคมศาสตร์ทีเ่ดมิอยูใ่นกลุม่น้ีออกไป และเพิม่ผู้ทรงคณุวุฒทิีไ่ด้รบัการสรรหาจาก
ผูร้บัหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการหรอืเทยีบเท่า หรอืต�าแหน่ง
ไม่ต�่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�านวน ๒ คน เข้ามาแทนและมีการแก้ไขอายุของ
ตุลาการศาลรฐัธรรมนญูว่าต้องมอีายไุม่ถงึ ๖๘ ปี ในวันท่ีได้รบัการคดัเลอืกหรอืวนัสมคัรเข้ารบัการสรรหา 
ซึง่แตกต่างจากรฐัธรรมนญูปี ๕๐ ท่ีก�าหนดไว้แต่อายขุัน้ต�า่ว่าต้องไม่ต�า่กว่า ๔๕ ปี นอกจากนี ้ยงัก�าหนด
ลกัษณะต้องห้ามทีน่่าสนใจของตลุาการศาลรฐัธรรมนูญทีม่คีวามแตกต่างจากเดิมไว้ในมาตรา ๒๐๒ (๔)  
ว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในระยะ ๑๐ ปี ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา จากเดิมที่ก�าหนดแต่เพียงต้องไม่เป็น ส.ส. ส.ว. 
ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เท่านั้น และตามมาตรา ๒๒๒ (๕) 
ที่ก�าหนดข้อห้ามว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ 
๑๐ ปี ก่อนเข้ารบัการคดัเลอืกหรอืสรรหา ซึง่เป็นระยะเวลาการห้ามทีย่าวนานกว่าเดมิ โดยในรฐัธรรมนญู
ปี ๒๕๕๐ ก�าหนดข้อห้ามต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นของพรรคการเมือง 
ในระยะ ๓ ปี ก่อนด�ารงต�าแหน่งเท่านั้น

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล* 

อัยการจังหวัดประจำ สำ นักงานอัยการสูงสุด

โฉมใหม่ของ ศาลรัฐธรรมนูญ  
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
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โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

 คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนญูมีความแตกต่างจากเดมิ โดยคณะกรรมการสรรหา
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่มีประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน เป็น
กรรมการอยู่ด้วยดังเช่นที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ก�าหนด โดยรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๓ (๔) 
ก�าหนดให้บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งขึ้นจากผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
องค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน มาเป็นกรรมการแทน โดยตามรัฐธรรมนูญใหม่น้ีองค์กรอิสระจะมี  
๕ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิและตาม
มาตรา ๒๐๔ ก�าหนดให้ผูไ้ด้รับการคดัเลอืกหรอืสรรหาต้องได้รบัความเห็นชอบจากวุฒิสภา หากวุฒสิภา
ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด�าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่
แทนผู้น้ัน แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ซ่ึงแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐  
ที่คณะกรรมการสรรหามีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและหากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยัน 
ตามมตเิดมิด้วยคะแนนเอกฉนัท์แล้ว ให้ส่งรายชือ่ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญไปให้ประธานวุฒิสภาน�าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป โดยวุฒิสภาไม่มีอ�านาจพิจารณาเรื่องน้ีได้อีก แต่หากมติของ 
คณะกรรมการสรรหาที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาต้องเริ่มกระบวนการ 
สรรหาใหม่
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๗  
ลดลงจากเดิมที่ก�าหนดไว้ ๙ ปี เหลือ ๗ ปี และตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๘ (๔) ได้ขยาย
อายุการพ้นจากต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิมที่ก�าหนดไว้ ๗๐ ปี ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 
มาเป็น ๗๕ ปี นอกจากนี้ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและท�าค�าวินิจฉัย 
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ก�าหนดไว้ ๕ คน ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาเป็น ๗ คน ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๑๑
 อ�านาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ และ
มาตราอื่น ๆ โดยอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีทั้งที่เหมือนกับรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๕๐ และที่แตกต่างและเพิ่มขึ้นไปจากเดิม ดังนี้
 ๑. พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
 ๒. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรฐัมนตร ีหรอืองค์กรอสิระ ในข้อน้ีมคีวามแตกต่างจากรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ทีก่�าหนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจวินิจฉัยปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา  
คณะรฐัมนตร ีหรอืองค์กรตามรฐัธรรมนูญทีไ่ม่ใช่ศาลตัง้แต่ ๒ องค์กรขึน้ไปโดยตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจทีก่ว้างขวางและมากขึน้จากเดมิ โดยมอี�านาจวินจิฉยัปัญหาเกีย่วกับหน้าท่ีและ
อ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องให้
มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรเกิดขึ้นเสียก่อนดังเช่นรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
 ๓. วนิจิฉยัส่ังการให้เลกิการกระท�าทีเ่ป็นการใช้สิทธิหรอืเสรภีาพเพือ่ล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙ ซึ่งมีความ
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แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ โดยตามรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตัดกรณีพรรคการเมือง 
กระท�าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุออกและตาม
รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙ หากอยัการสงูสดุมคี�าสัง่ไม่รบัด�าเนนิการตามทีม่ผีูร้้องขอต่ออยัการสงูสดุ
ให้ร้องขอต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยัสัง่การให้เลกิการกระท�าดงักล่าวหรอือัยการสงูสดุไม่ด�าเนนิการ
ภายใน ๑๕ วันนบัแต่วันทีไ่ด้รบัค�าร้องขอผูร้้องขอมสีทิธิยืน่ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรฐัธรรมนูญได้ ซึง่ตาม
รฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ไม่ได้บญัญติัให้สิทธิบคุคลผู้ร้องขอยืน่ค�าร้องโดยตรงต่อศาลรฐัธรรมนญู
ได้หากเกิดกรณีดังกล่าว
 ๔. วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส. และ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒
 ๕. วินิจฉัยว่าร ่างพระราชบัญญัติที่ เสนอต่อสภาผู ้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีหลักการ 
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๙
 ๖. วินิจฉัยว่ามีการกระท�าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
งบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ที่ห้ามการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระท�าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้ ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�าที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ให้การเสนอการแปรญัตติหรือการกระท�าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผูก้ระท�าการดงักล่าวเป็น ส.ส. หรอื ส.ว. ให้ผูก้ระท�าการสิน้สดุสมาชกิภาพนับแต่วันทีศ่าลรฐัธรรมนญู
มคี�าวินจิฉยัและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลอืกตัง้ของบุคคลนัน้แต่ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูก้ระท�าการ
หรืออนุมัติให้กระท�าการหรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจาก
ต�าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
รฐัมนตรทีีพ้่นจากต�าแหน่งนัน้ เว้นแต่จะพสิจูน์ได้ว่าตนมไิด้อยูใ่นทีป่ระชมุในขณะทีม่มีตแิละให้ผูก้ระท�าการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วย ซึ่งในเร่ืองนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ 
ก�าหนดไว้แต่เพยีงว่า หากศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ามกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนดงักล่าว ให้การเสนอ การแปรญตัติ 
หรือการกระท�าสิ้นผลไปเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ดังกล่าว
 ๗. วนิจิฉยัว่าหนงัสอืสญัญาใดเป็นหนังสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรอืเขตพืน้ที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรอืจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ให้การเป็นไปตามหนังสอืสญัญาและหนังสอืสญัญาอืน่
ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ 
อย่างกว้างขวางที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
 ทัง้นี ้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ได้ให้ความหมายของหนงัสอืสญัญาอืน่ทีอ่าจ
มีผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการค้า หรือการลงทนุของประเทศอย่างกว้างขวาง
ไว้ด้วยว่าได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือท�าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ไม่ได้ให้ความหมายของหนังสือสัญญา 
ในกรณีนี้ไว้
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โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ๘. วินิจฉัยว่ามีการกระท�าซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามที่บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่บัญญัติให้บุคคลที่ถูก
ละเมดิสทิธิเสรีภาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองมสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญให้วนิิจฉยัว่าบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายขดัหรอืแย้งกบัรฐัธรรมนญูซึง่ไม่ได้เป็นการขอให้วนิจิฉัยว่าการกระท�าขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ
เช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ บัญญัติไว้
 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๖๗ ก�าหนดให้คณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญูทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว จัดท�าร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ จ�านวน 
๑๐ ฉบับ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒๔๐ วันนบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ซึง่รวมถงึพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ในเรื่องนี้ มีข้อสังเกตว่า ไม่เคยมี
การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมาบังคับใช ้
ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเลย ถึงแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหก 
จะได้ก�าหนดให้วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และตามมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า บัญญัติให้ต้องตรา 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี นับแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 
ก็ตาม โดยที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า ออกข้อก�าหนด 
ศาลรฐัธรรมนญูว่าด้วยวิธีพจิารณาและการท�าค�าวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้ในการพจิารณาและวนิจิฉัยคดี 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาโดยตลอด
 นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคสาม ยังก�าหนดว่า
ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
การพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ซึ่งก็คือ ข้อก�าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�าค�าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 อนึ่ง ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ยังคงอยู่ในต�าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องได้จัดท�าขึ้นตาม 
มาตรา ๒๖๗ และใช้บังคับแล้วการด�ารงต�าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูดังกล่าวในระหว่างเวลาท่ียังไม่มพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีจั่ดท�าขึน้การพ้นจาก
ต�าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๗๖ ศาลรัฐธรรมนญูยงัมีหน้าทีร่่วมกับกับองค์กรอิสระในการร่วมกันก�าหนดให้มมีาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ  
ส.ส. ส.ว. และคณะรฐัมนตร ีภายใน ๑ ปี นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ด้วย  หากด�าเนนิการ
ไม่แล้วเสร็จตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องพ้นจากต�าแหน่ง
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัศาลรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จึงมหีลาย ๆ เรือ่งทีม่คีวามแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ อย่างมีนัยส�าคัญ และอ�านาจหน้าท่ีและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ก็ได้ขยายขอบเขตอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญให้กว้างขวางมากข้ึนกว่าเดิม
ในหลาย ๆ เรื่อง โดยยังอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างอ�านาจหน้าที่เดิม รวมทั้งได้เพิ่มอ�านาจที่ส�าคัญ 
ให้แก่ศาลรฐัธรรมนญูในการลงโทษกรณมีกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนบทบญัญตัเิรือ่งการแปรญตัตดิงักล่าวมาแล้ว 
ซึ่งเป็นอ�านาจเด็ดขาดเหมือนมอบดาบอาญาสิทธิ์เพิ่มเติมให้ไว้ประจ�าแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วย
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