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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

“ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรตุลาการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น
เปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
ไดบญัญตัใิหมศีาลรฐัธรรมนญูขึน้อกีครัง้หนึง่ในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทัง้นี ้เนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรทีม่คีวามสำคญัยิง่
องคกรหนึ่งที่จะนำพาใหกลไกตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญสามารถขับเคลื่อนไปได
สมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู อกีทัง้ยงัมอีำนาจหนาทีใ่นการคมุครองสทิธิ
และเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกลวงละเมิดจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ทีข่ดัหรอืแยงรฐัธรรมนญู นอกจากนัน้ คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยงัเปนเดด็ขาด
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐทุกองคกร
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนากลไกทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธปิไตยและการพฒันาระบบกฎหมายมหาชนของไทย

๑. ทีม่าของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช

๒๕๕๐ ประกอบดวยประธานศาลรฐัธรรมนญูคนหนึง่ และตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
อื่นอีก ๘ คน รวมเปน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคำแนะนำ
ของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๐๔)
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“ศาลรฐัธรรมนญู”
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑ เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ ๔ กลุมงานคดี ๔
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(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่ งดำรงตำแหนงไมต่ำกวา
ผพูพิากษาศาลฎกีา ซึง่ไดรบัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาโดยวธิลีงคะแนนลบั
จำนวน ๓ คน

(๒) ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ซึง่ไดรบัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน ๒ คน

(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานนิติศาสตรอยางแทจริง จำนวน ๒ คน

(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
สังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการ
แผนดินอยางแทจริง จำนวน ๒ คน

โดยผทูรงคณุวฒุสิาขานติศิาสตรและสาขารฐัศาสตร รฐัประศาสนศาสตร
หรือสังคมศาสตรอื่นตาม (๓) และ (๔) นั้น จะตองผานการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ซึง่ประกอบดวย (มาตรา ๒๐๖)

๑) ประธานศาลฎีกา
๒) ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓) ประธานสภาผูแทนราษฎร
๔) ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
๕) ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให

เหลอืหนึง่คน ซึง่ประธานองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู ไดแก ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการ
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผูทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร หรือผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
สังคมศาสตรอื่น และใหเสนอรายชื่อบุคคลที่ไดรับเลือกตามจำนวนที่จะตอง
ดำเนินการแตงตัง้ใหเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ซึง่กรณนีี ้มคีวามแตกตางจาก
กระบวนการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณา
เลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เนื่องจาก
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๕๗ ไดกำหนด
ใหคณะกรรมการสรรหาตลุาการศาลรฐัธรรมนญูมหีนาทีส่รรหาและจดัทำบญัชี
รายชือ่ผทูรงคณุวฒุจิำนวนสองเทาของจำนวนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูทีจ่ะตอง
ดำเนินการแตงตั้งเสนอตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ในบัญชีรายชื่อตามจำนวนที่จะตองดำเนินการแตงตั้ งให เปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตอไป

สำหรับในขั้นตอนของการพิจารณาของวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดลดบทบาทของวุฒิสภาในการ
พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลง โดยให
วุฒิสภามีเพียงอำนาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
บุคคลเพื่อดำรงตำแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น วุฒิสภาไมมีอำนาจ
ในการพจิารณาเลอืกบคุคลแตประการใด ในกรณทีีว่ฒุสิภาไมเหน็ชอบในรายชือ่ใด
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพื่อใหดำเนินการสรรหาใหม หาก
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภา
นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิม
ไมเปนเอกฉนัท ใหเริม่กระบวนการสรรหาใหม ซึง่ตองดำเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่มีเหตุใหตองดำเนินการดังกลาว (มาตรา ๒๐๖ (๒))

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขปญหากรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิสาขา
นิติศาสตร หรือผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือ
สังคมศาสตรอื่นไดภายในเวลาที่กำหนดไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษา
ศาลฎีกาจำนวน ๓ คน และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
แตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน ๒ คน เปนกรรมการสรรหาเพื่อ
ดำเนินการสรรหาบุคคลดังกลาวแทน (มาตรา ๒๐๖ วรรคสอง)
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๒. อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐

อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยสวนใหญยงัคงเดมิตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตมีอำนาจหนาที่บางกรณีที่ไดแกไขใหเพิ่มขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางประการ ดังนี้

๑. อำนาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
๑) พิจารณาวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ

พรรคการเมอืงจะขดัตอสถานะและการปฏบิตัหินาทีข่องสมาชกิสภาผแูทนราษฎร
ตามรฐัธรรมนญู หรอืขดัหรอืแยงกบัหลกัการพืน้ฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา ๖๕ วรรคสาม)

๒) พิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำ
การโดยใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทำการดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นได

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดเปนระยะเวลา ๕ ปนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง (มาตรา ๖๘)

๓) พจิารณาวนิจิฉยัวา สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผแูทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
(มาตรา ๙๑)

๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพราะเหตุวาพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของ
พรรคการเมือง โดยคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
(มาตรา ๑๐๖ (๗))
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๕) พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่ ง
ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
(มาตรา ๑๔๑)

๖) พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
หรอืสมาชกิสภาผแูทนราษฎรเสนอ (มาตรา ๑๔๙ วรรคสอง) หรอืรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานศาลและประธานองคกร
นั้นเปนผู รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเสนอ
(มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๙ วรรคสอง) มหีลกัการอยางเดยีวกนั
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว

๗) พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภา
ใหความเหน็ชอบแลว กอนทีน่ายกรฐัมนตรจีะนำขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิ ไธยตามมาตรา ๑๕๐ หรื อ
รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑ กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนำรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
อีกครั้งหนึ่ง มีขอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๔)

๘) พจิารณาวนิจิฉยัวา รางขอบงัคบัการประชมุสภาผแูทนราษฎร
รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว
แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๕)

๙) พิจารณาวินิจฉัยวา การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ
มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือ
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บทความทางวิชาการ

โดยออมในการใชงบประมาณรายจาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย
ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว (มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด)

๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีเฉพาะตัว
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว (มาตรา ๑๘๒ ประกอบมาตรา ๙๑ และ
มาตรา ๙๒)

๑๑) พิจารณาวินิจฉัยวา การตราพระราชกำหนดของ
คณะรัฐมนตรี ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง กลาวคือ เพื่อประโยชน
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืปองปดภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืไมเปนไป
ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง กลาวคือ เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได (มาตรา ๑๘๕)

๑๒) วินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมี
นัยสำคัญ ที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐ วรรคหก)

๑๓) พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาล
จะใชบังคับแกคดีใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๑)

๑๔) พิจารณาวินิจฉัยคำรองของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่น
ไดแลว เพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
(มาตรา ๒๑๒)

๑๕) พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจ
หนาทีร่ะหวางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองคกรตามรฐัธรรมนญูทีม่ใิชศาลตัง้แต
สององคกรขึ้นไป (มาตรา ๒๑๔)
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

๑๖) พิจารณาวินิจฉัยวา กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทำการอันตองหามตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว (มาตรา ๒๓๓)

๑๗) พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทำการเพื่อให
ไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด
มสีวนรเูหน็ หรอืปลอยปละละเลย หรอืทราบถงึการกระทำของผสูมคัรรบัเลอืกตัง้
ทีก่ระทำการ กอ หรอืสนบัสนนุใหผอูืน่กระทำการอนัเปนการฝาฝนพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง
มีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแลว มิไดยับยั้งหรือ
แกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ยบุพรรคการเมอืงนัน้ ใหเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ดงักลาวมกีำหนดเวลา ๕ ปนบัแตวนัทีม่คีำสัง่ใหยบุพรรคการเมอืง (มาตรา ๒๓๗)

๑๘) พจิารณาวนิจิฉยัวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดมปีญหา
เกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู ตามคำรองของผตูรวจการแผนดนิ (มาตรา ๒๔๕ (๑))

๑๙) พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามคำรอง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๕๗ (๒))

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีหนาที่อื่น ๆ  ตามที่ปรากฎใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๐๓) ดวย
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๒. อำนาจหนาที่อื่น ๆ
๑. อำนาจหนาที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๑ เปนกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๓)
๑.๒ เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรง

ตำแหนงตาง ๆ ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
๑) เปนกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ ง

(มาตรา ๒๓๑)
๒) เ ป นก ร รมการสร รหาผู ต ร วจการแผ นดิ น

(มาตรา ๒๔๓)
๓) เปนกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา ๒๔๖)
๔) เปนกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดิน

และผูวาการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา ๒๕๒)
๕) เปนกรรมการสรรหากรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ

(มาตรา ๒๕๖)
๒. อำนาจหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูรักษาการ
(มาตรา ๑๓๙ (๓) และมาตรา ๑๔๒ (๓))

๓. อำนาจหนาที่ในการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการ
ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา (มาตรา ๑๖๘ วรรคเกา)

๓. ขอพจิารณาเปรยีบเทยีบอำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีระหวางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๔๐

อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสวนใหญจะยังคงไวดังเดิมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่มีการแกไข
ปรับปรุงในรายละเอียดเล็กนอย เพื่อแกไขสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

จากการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อาทิ
กรณีการพิจารณาวินิจฉัยปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ขององคกร
ตาง ๆ  ตามรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๒๖๖๒ ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดมกีารบญัญตัไิวอยางชดัเจนตามมาตรา ๒๑๔ วา จะตอง
เปนปญหาความขัดแย ง เกี่ ยวกับอำนาจหนาที่ ระหว างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกร
อัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และหากเกิดกรณีปญหาความขัดแยงระหวางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรอืศาลทหารกต็าม ใหเปนอำนาจของศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง
หรือศาลทหาร แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย๓ และนอกจากนี้
ปญหาความขัดแยงระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
จะตองเปนปญหาความขัดแยงขององคกรตาง ๆ ตั้งแตสององคกรขึน้
ไปดวย ดงันัน้ กรณทีีม่ปีญหาวาองคกรใดองคกรหนึง่ตามรฐัธรรมนญูมีปญหา
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของตนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะไมสามารถ
เสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได๔

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ ยงัไดแกไขปญหาอนัเกดิจากการใชบงัคบับทบญัญตัมิาตรา ๒๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กรณีการพิจารณา
วินิจฉัยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีใด โดยบัญญัติวา

˘

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญใหองคกรนั้นหรือประธานวุฒิสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”

๓ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒/๒๕๔๖ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓)

๔ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๔/๒๕๔๒ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีปญหาการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ในระหวางที่ศาลไดสงความเห็นตามทางการตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย ใหศาลดำเนินการพิจารณาตอไปได แตใหรอการ
พิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาการใชชองทางการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
เปนการประวิงคดีนั่นเอง

๑) อำนาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้น
อำนาจหน าที่ ของศาลรั ฐธร รมนูญตามรั ฐธร รมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. พิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว
กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง (มาตรา ๑๔๑)

อำนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญูในการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มีตนแบบมาจาก
ระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ของฝรั่งเศส๕

ทีบ่งัคบัใหมกีารเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทกุฉบบัเขาสกูาร
พิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กอนการประกาศใชเปน
กฎหมาย ซึง่ผลคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบ
ดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๑๔๑ นี้
จะมขีอแตกตางจากการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระ
ราชบญัญตัทิัว่ไปบางประการ กลาวคอื คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีว่นิจิฉยั
วารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยวา
ขอความดังกลาวเปนสาระสำคัญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไปทั้งฉบับ และในกรณีที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล

˘Ò

๕ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๖๑
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

ทำใหเฉพาะขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปนั้น ให
สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำดับ ในกรณีเชนวานี้ใหสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติใน
การแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียขูองแตละสภา แลวใหนายกรฐัมนตรดีำเนนิการทลูเกลาทลูกระหมอม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใชเปนกฎหมาย
ตอไป๖

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๘ ไดกำหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน
๙ ฉบับ ดังตอไปนี้

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
(๗) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

˘Ú

๖ โปรดด ูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๑, ที่ ๓/๒๕๕๑, ที่ ๔/๒๕๕๑ เรือ่ง ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑
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(๙) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ
อยางไรก็ตาม อำนาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๔๑ นั้น มีขอยกเวนตามมาตรา ๓๐๕ (๓) ประกอบมาตรา ๒๙๕
กรณีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จำเปนเพื่อ
ประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ฉบับ ไดแก

๑) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง
พ.ศ. ....

๒) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ....

๓) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

๒. พจิารณาวนิจิฉยัวา การตราพระราชกำหนดของคณะรฐัมนตรี
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง กลาวคือ เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจำเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได (มาตรา ๑๘๕)

โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดกำหนด
ใหศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจในการพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของ
พระราชกำหนดเฉพาะกรณีวัตถุประสงคในการตราพระราชกำหนดเทานั้น
กลาวคอื เปนการตราขึน้เพือ่ประโยชนในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ
ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือไม สวนในกรณีเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนด
ทีใ่หตราขึน้ไดเฉพาะเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็วาเปนกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจำเปนรบีดวน
อนัมอิาจจะหลกีเลีย่งไดนัน้ ถอืเปนการกระทำของรฐับาล (Acts of Government
หรอื Acte de Gouvernement) ทีฝ่ายตลุาการไมสามารถกาวลวงเขาไปพจิารณา
วนิจิฉยัได แตบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๕ ไดใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาเงื่อนไขในการ
ตราพระราชกำหนดของคณะรฐัมนตร ีวาเปนกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจำเปนรบีดวน

˘Û
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“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐

อนัมอิาจจะหลกีเลีย่งไดหรอืไมไดดวย๗
๓. วินิจฉัยชี้ขาดวาหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสำคัญที่จะตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐ วรรคหก)

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐
ไดกำหนดใหการดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาของประเทศไทยกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศที่มีความสำคัญและกระทบตอ
ผลประโยชนโดยรวมหรือประชาชนสวนใหญของประเทศจะตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภากอน ไดแก

๑. หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย คือ
หนังสือสัญญาที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือพื้นที่ทางกายภาพของ
ประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล

๒. หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ คือ หนังสือสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่ในบริบทของกฎหมายทะเล ไดแก เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive
Economic Zone : EEZ) และเขตไหลทวีป (Continental Shelf) ที่ประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ในการหวงกันทรัพยากรธรรมชาติ
บางประการ ซึ่งแมวาประเทศไทยจะมิไดเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญา

˘Ù

๗ โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๕ เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วาพระราชกำหนดไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๔๖ เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎร
สงความเหน็ของสมาชกิสภาผแูทนราษฎร ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๙ กรณพีระราชกำหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
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องคการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations
Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) แตหลักการประกาศเขต
เศรษฐกิจจำเพาะและเขตไหลทวีปนั้น ถือเปนกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ (Customary International Law) ซึ่งมีผลบังคับใหทุกรัฐตอง
ปฏิบัติตามในฐานะเชนกฎหมายแลว

๓. หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ
เปนไปตามหนังสือสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ไมไดรับ
กฎหมายระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายในประเทศโดยตรง หรือที่
เรียกวา ระบบเอกนิยม (Monism) หากแตจะตองดำเนินการตรากฎหมาย
ภายในขึ้นเพื่อรองรับกอน หรือที่เรียกวา ระบบทวินิยม (Dualism) ดังนั้น
การที่ฝายบริหารจะดำเนินการจัดทำความตกลงใด ๆ  กับนานาประเทศหรือกับ
องคการระหวางประเทศและจะตองมีการตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับ
ก็จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอน

๔. หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน กรณีที่
ประเทศไทยไดจดัทำความตกลงกบักองทนุการเงนิระหวางประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) และในความตกลงดังกลาว ไดกำหนดใหประเทศไทย
จะตองดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือจะตองตรากฎหมายบางอยางเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือจะตองดำเนินการให
ระบบการศึกษาของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
กรณีนี้ ถือวาเปนหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอยางกวางขวาง จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
กอนดำเนินการ

๕. หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ ไดแกสนธิสัญญาดานการคา
การลงทุน ทั้งในระดับพหุภาคีและในระดับทวิภาคี โดยเฉพาะหนังสือสัญญา
ทีเ่กีย่วของกบัการจดัทำความตกลงเขตการคาเสร ี(Free Trade Agreement : FTA)

ทั้งนี้ โดยกำหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจีำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชกิ

˘ı
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ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หากเห็นวาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือ
สัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนการดำเนินการจัดทำกับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ใหเสนอความเหน็ตอประธานสภาผแูทนราษฎร ประธานวฒุสิภา หรอืประธานรฐัสภา
แลวแตกรณ ีแลวใหประธานแหงสภาทีไ่ดรบัความเหน็ดงักลาว สงความเหน็นัน้
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาดังกลาว
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม

อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนการวินิจฉัยชี้ขาดหนังสือสัญญาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่เกี่ยวกับการจัดทำหรือดำเนินการตามหนังสือสัญญา
ที่ไดดำเนินการไปกอนแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได
โดยไมตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามที่กำหนดไวในมาตรา ๓๐๕ (๕)

๔. พิจารณาวินิจฉัยคำรองของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดย
วิธีการอื่นไดแลว เพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๒)

หลักการใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดย
ตรงในกรณีที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
และเห็นวาเปนกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไดรับการบัญญัติไว
เปนครั้งแรก ซึ่งการกำหนดใหสิทธิแกประชาชนผูถูกกระทบสิทธิหรือเสรีภาพ
เปนผูมีสิทธิเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดเองในกรณีที่เห็นวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ถือเปนชองทาง
ที่สำคัญประการหนึ่งในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตการ
เสนอเรื่องสูศาลรัฐธรรมนูญยอมมีขอจำกัด ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหมีคดีเขาสู
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงกำหนดใหการ
เสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสามารถกระทำไดเฉพาะกรณี
ที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไดแลว กลาวคือ กรณี
ที่บคุคลเปนคคูวามในศาล เมือ่บคุคลนัน้สงคำโตแยงตอศาลทีจ่ะใชบทบญัญติั
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แหงกฎหมายเพือ่บงัคบัแกคดใีด เพือ่ใหศาลสงความเหน็นัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนญู
แตศาลไมสง หรือเสนอเรื่องใหผูตรวจการแผนดินแลว ผูตรวจการแผนก็ไม
เสนอเรือ่งมายงัศาลรฐัธรรมนญู หรอืเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติแลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ไมเสนอเรื่องดังกลาว
มายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเชนนี้ ประชาชนจึงสามารถเสนอเรื่องเขาสู
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได๘

๕. พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทำการเพื่อให
ไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

กลาวคอื เนือ่งจากปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาหวัหนาพรรคการเมอืง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทำของผูสมัครรับเลือกตั้งที่กระทำการ กอ หรือสนับสนุน
ใหผอูืน่กระทำการอนัเปนการฝาฝนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้ง
มไิดเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรมแลว มไิดยบัยัง้หรอืแกไขเพือ่ใหการเลอืกตัง้
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อ
ใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มคีำสัง่ยบุพรรคการเมอืงนัน้ ใหเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหนาพรรคการเมอืง
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลา ๕ ปนับแต
วันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗)

๖. พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบ
ตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตาม
คำรองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๕๗ (๒))

๘ ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ บัญญัติวา
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลเพื่อมีคำวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได” วรรคสองบัญญัติวา “การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” และขอ ๒๒ บัญญัติวา “การยื่น
คำรองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดำเนินการตามขอ ๑๘ แลวใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย”
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และไดกำหนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติขึ้นเพื่อเปนองคกรที่เปนกลไกในการทำหนาที่ในการใหความคุมครอง
สิทธิมนุษยชนขึ้นเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อตองการใหมีการตรวจสอบการใช
อำนาจของรัฐใหเกิดความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการบริหาร
ราชการแผนดินซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ (๑) ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำนาจหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทำ
หรือละเลยการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม เปนไปตาม
พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและ
เสนอมาตรการแกไขปญหาที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทำหรือ
ละเลยการกระทำดังกลาวเพื่อดำเนินการ และในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการ
ดำเนินการตามที่เสนอ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรายงาน
ตอรัฐสภาเพื่อดำเนินการตอไป

อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกำหนดบทบาทและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติในลักษณะขององคกรที่ทำหนาที่ในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชนเทานั้น มิได
กำหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทำหนาที่เปนองคกรตรวจสอบ
การใชอำนาจรัฐโดยตรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไมสามารถ
เสนอปญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอศาลได อีกทั้งปญหาการ
ทำหนาที่ที่มีลักษณะคลายคลึงและซ้ำซอนกับองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ
โดยเฉพาะกรณีผูตรวจการแผนดิน ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดเพิ่มอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติให
สามารถยื่นคำฟองตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม
ไดโดยตรง ในกรณีที่มีผูรองวามีกฎหมายที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและขัดตอ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการกระทำที่ขัดตอสิทธิมนุษยชนและเปนการขัดกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางในการใหความคุมครองประชาชนเพิ่มขึ้นไดอีกทางหนึ่ง
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๒) อำนาจหนาที่ที่แกไขใหเปนขององคกรอื่น
ไดแก กรณีผูดำรงตำแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนด
ไวในรัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง
ทีค่วรแจงใหทราบ ใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
เสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
วนิจิฉยัตอไป กลาวคอื ถาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผดูำรงตำแหนงทางการเมอืง
วินิจฉัยวาผูดำรงตำแหนงทางการเมืองผูใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง
ใหผูนั้นพนจากตำแหนงในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
และผูนั้นตองหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือดำรงตำแหนงใด
ในพรรคการเมอืงเปนเวลา ๕ ป นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ดำรงตำแหนงทางการเมืองวินิจฉัย (มาตรา ๒๖๓)

เหตุผลที่ผูจัดทำรัฐธรรมนูญไดกำหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาวินิจฉัยกรณีผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอนัเปนเทจ็ หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ มาจาก
การที่ไดพิจารณาแลวเห็นวา นอกจากการลงโทษทางการเมืองแกผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองผูนั้นดวยการหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือ
ดำรงตำแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของดำรงตำแหนงทางการเมืองวินิจฉัยแลว ผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองดังกลาวยังตองรับโทษทางอาญาไปพรอมกันดวย ดังนั้น จึงควร
มอบหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ใหแกศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาวินิจฉัยจะมีความเหมาะสม
ยิ่งกวา




