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บทนํา
“ศาลรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Court) เปนองคกรตุลาการที่มีความสําคัญองคกรหนึ่ง

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ก็ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ
มหีนาทีส่าํคญัในการพิทกัษรฐัธรรมนูญ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การคุมครองประโยชน
สาธารณะ และการธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข ซึ่งหนาที่ทั้งหลายเหลานี้ไดสงผลใหศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันที่มีความสําคัญ ดังนั้น 
จงึจาํเปนตองมกีระบวนการพจิารณาวนิจิฉยัคดขีองศาลรฐัธรรมนญูหรอืวธิกีารทาํงานของศาลรฐัธรรมนญู
เปนการเฉพาะดวย

สําหรับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ันไดมีการสถาปนาข้ึนเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติรองรับมาตามลําดับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
มาตรา ๒๑๐ ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ และหนาที่และอํานาจอื่นตามท่ี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัย และการดําเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญนอกจากท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

จากความสาํคญัของศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
จึงไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
ซึ่งถือเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

ประกอบรฐัธรรมนญูทีต่ราขึน้โดยรฐัสภาทีส่อดคลองกบัวิธพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญูของศาลรฐัธรรมนูญ
ในตางประเทศ๑ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนเพื่อให
ประชาชนไดมีความรูความเขาใจกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเร่ือง 
“ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย” ดังนี้

๑. วิวัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ
 ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลและมีกฎหมายวิธีพิจารณาความใชบังคับมาตั้งแตกอน

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยระบบที่ใชนั้นเปนระบบศาลเดี่ยว คือมีศาลหลัก
ประเภทเดยีวทาํหนาทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคด ีระบบเชนวาน้ันปรากฏใหเหน็จากการทีป่ระเทศไทย
มีศาลยุติธรรมเปนศาลหลักในการใชอํานาจตุลาการแตเพียงองคกรเดียวโดยมิไดมีศาลอ่ืนที่ไมใช
ศาลยุติธรรมทําหนาที่อํานวยความยุติธรรมตามกฎหมายเปนหลักเคียงคูกับศาลยุติธรรม ซึ่งการจัดตั้ง
ศาลประเภทอ่ืนพรอมท้ังกําหนดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลน้ันเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองกวา ๖๕ ป เนื่องจากการจัดตั้งศาลประเภทอื่นที่มีลักษณะเปน
การปฏิรปูระบบศาลน้ันไดเกดิขึน้หลงัจากการประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ เปนตนมา จึงจะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้นเพิ่งมีการจัดตั้งขึ้นมาเพียงไมนาน
เมื่อเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม โดยความนาสนใจเก่ียวกับความเปนมาของศาลรัฐธรรมนูญไทยอยูที่
พัฒนาการขององคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยความเปนมาของ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถแบงออกไดเปน ๒ ชวงเวลา ไดแก ชวงกอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ 
(กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) และชวงท่ีมีการจัดต้ัง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบกฎหมายไทยแลว

 (๑) ยุคกอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ กอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบ
กฎหมายไทยนัน้ อาจพจิารณาเรือ่งองคกรผูมอีาํนาจตคีวามวนิจิฉยัรฐัธรรมนูญออกเปน ๔ ระยะ ไดแก 
ระยะที ่๑ ชวงทีร่ฐัธรรมนญูไมกาํหนดองคกรผูมอีาํนาจตคีวามวนิจิฉยัรฐัธรรมนูญไวใหชดัแจง ระยะที ่๒ 
ชวงที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ระยะที่ ๓ 
ชวงที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีทั้งรัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัย
รฐัธรรมนูญ และระยะท่ี ๔ ชวงท่ีรฐัธรรมนูญกําหนดใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูมอีาํนาจตีความ
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญ

  ๑สาํหรบัแนวคดิทางทฤษฎีเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนูญ ววิฒันาการของศาลรัฐธรรมนูญ และวิธพีจิารณาคดีรฐัธรรมนูญในตางประเทศน้ัน 
ทานผูอานสามารถติดตามไดที่คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ในวารสารจุลนิติปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑.
 ๒อานนท  มาเมา, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบ
การสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๘), น ๓๐ – ๓๗.
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 ระยะที่ ๑ ยุคที่รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดองคกรผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญไว
ใหชัดแจง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกคือ พระราชบัญญตัธิรรมนูญการปกครองแผนดนิสยามช่ัวคราว พทุธศักราช ๒๔๗๕ รฐัธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดบัญญัติรับรองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวโดยปริยาย ในมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
ซึ่งกําหนดใหสิ่งใดซึ่งเปนการฝาฝนตอคําสั่งหรือระเบียบการของคณะกรรมการราษฎร หรือกระทําไป
โดยธรรมนูญไมอนุญาตใหทําได ใหถือวาการนั้นเปนโมฆะ โดยไมไดกําหนดองคกรผูมีอํานาจตีความ
วนิจิฉยัรัฐธรรมนญูไวใหชดัแจงเปนลายลักษณอกัษร สาํหรบัประเดน็เร่ืองการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย อาจกลาวไดวาชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่สะทอนอํานาจสูงสุดของสภาผูแทน
ราษฎรในการออกกฎหมาย ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๘ ซึ่งกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจออก
พระราชบัญญตัทิัง้หลาย ทัง้นี ้เมือ่ไมปรากฏวารฐัธรรมนูญไดกําหนดใหมอีงคกรใดหรือกระบวนการใด
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จึงอาจสรุปไดวาชวงระยะน้ีเปนชวงเวลาท่ีไมมี
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ

 ระยะที่ ๒ ยุคที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัย
รฐัธรรมนูญ ระยะน้ีเริม่ตนนบัแตการประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช ๒๔๗๕ 
อันเปนรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดเรื่ององคกรผูมีอํานาจตีความ
วนิจิฉยัรฐัธรรมนญูไวอยางชดัแจงเปนลายลกัษณอกัษรไวในมาตรา ๖๒ ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไว
ซึง่สทิธเิดด็ขาดในการตีความรฐัธรรมนูญ สาํหรบัประเด็นการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของ
กฎหมายน้ัน มาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญกาํหนดใหบทบญัญตัแิหงกฎหมายใด ๆ มขีอความแยงหรอื
ขดัแกรฐัธรรมนญูนี ้ทานวาบทบญัญตัน้ัิน ๆ  เปนโมฆะ จะเหน็วารฐัธรรมนญูฉบบัน้ีประกาศหลกัความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเอาไว 

 ระยะท่ี ๓ ยคุทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดใหทัง้รฐัสภาและคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเปนผูมอีาํนาจ
ตคีวามวนิจิฉยัรฐัธรรมนญู โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๙ เปนรฐัธรรมนญู
ที่ยังคงบัญญัติใหฝายนิติบัญญัติซึ่งก็คือรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเหมือนกับ
ชวงเวลาที่ผานมา ดังความในมาตรา  ๘๖ ซึ่งกําหนดใหรัฐสภาทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหง
รัฐธรรมนูญ โดยมติในการตีความตองมีเสียงไมตํ่ากวากึ่งจํานวนสมาชิกทั้งสองสภา อยางไรก็ตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเพิ่มคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกองคกรหนึ่งเพื่อทําหนาที่ในการตีความ
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ดังความในมาตรา ๘๘ 
ที่กําหนดวาในการที่ศาลจะใชบทกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทกฎหมายนั้นตองดวย
บทบัญญัติมาตรา ๘๗ ก็ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไวชั่วคราว แลวใหรายงานความเห็น
เชนวานัน้ตามทางการไปยงัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวนิจิฉยั เมือ่คณะตลุาการรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัแลว ใหแจงใหศาลทราบ คาํวนิจิฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถอืเปนเด็ดขาดและ
ใหศาลปฏิบัติตามนั้น ทั้งนี้ ปรากฏการณเชนนี้ดํารงอยูตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ยกเวนเฉพาะ
ในชวงที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ และ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับตาง ๆ ที่เปนรัฐธรรมนูญในชวงของรัฐบาลคณะรัฐประหาร จึงอาจ
สรุปไดวาระยะนี้เปนระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีทั้งรัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ

 ระยะที ่๔ ยคุทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดใหคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเปนผูมอีาํนาจตคีวามวนิจิฉยั
รัฐธรรมนูญ ระยะน้ีเกิดขึ้นเม่ือประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจตีความวินิจฉัยรัฐธรรมนูญอีกตอไป 
จงึเทากบัวาในชวงระยะเวลานีร้ฐัธรรมนญูไดตดัอาํนาจของการเปนผูทรงสทิธเิดด็ขาดของรฐัสภาในการ
ทีจ่ะวนิจิฉยัตคีวามรัฐธรรมนูญ แตรฐัธรรมนูญฉบับนีย้งัคงไวซึง่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และยังกําหนด
อํานาจหนาที่ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหลายประการเกี่ยวกับการตีความหรือวินิจฉัยปญหาตาม
รัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจึงเปนอํานาจหนึ่งที่อยู กับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในชวงระยะเวลานี้

 (๒) ยุคที่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในระบบกฎหมายไทย
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
   ภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ไดมี

การปฏิรปูการเมืองและปฏิรปูระบบกฎหมาย ทีส่าํคญัคอืมกีารศึกษาวิจยัเร่ืองศาลรัฐธรรมนูญและนําไปสู
การจัดทํารางรัฐธรรมนูญท่ีมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญอยูในรางรัฐธรรมนูญน้ันดวย จนกระทั่งไดมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเปน
รฐัธรรมนูญฉบับแรกท่ีจดัต้ังศาลรัฐธรรมนูญขึน้มา จงึอาจกลาวไดวานับแตมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญ
ฉบบันีศ้าลรัฐธรรมนูญก็ไดเกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทย

   โดยศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ดัตัง้ขึน้นีไ้ดรบัอทิธพิลแนวคิดมาจากศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี 
เนือ่งจากมีการศกึษาวิจยัจากแนวคิดศาลรฐัธรรมนูญเยอรมนีจนนําไปสูการบรรจุเรือ่งน้ีไวในรฐัธรรมนูญ 
และในเวลาตอมาก็มีการศึกษาอธิบายและพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
รฐัธรรมนญูโดยใชฐานความรูจากกฎหมายเยอรมนัเปนหลกั อยางไรกด็ ีองคความรูทางกฎหมายมหาชน
จากประเทศอื่น เชน ประเทศฝรั่งเศส ก็มีสวนในการชวยผลักดันและเปนแหลงขอมูลเปรียบเทียบ
ในเรือ่งศาลรฐัธรรมนญูดวยเชนกนั มขีอสงัเกตวาการเกดิขึน้ของศาลรฐัธรรมนญูในระบบกฎหมายไทย
และพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญนั้นต้ังอยูบนพ้ืนฐานจากการศึกษา
ทางวิชาการเปนหลัก ศาลรัฐธรรมนูญไทยจึงไมใชศาลท่ีเกิดขึน้จากผูปฏิบัตงิานหรือสภารางรัฐธรรมนูญ
เพียงอยางเดียว

   ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนพรอมกับอํานาจหนาท่ีที่สําคัญ
ในการรักษาหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซ่ึงปรากฏอยูในมาตรา ๖ ที่กําหนดวา
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได มาตรานี้เปนบททั่วไป ดังนั้น การกําหนดให
รฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศยอมทาํใหองคกรของรฐัทัง้หลายตองเคารพตอความเปนกฎหมาย
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๔๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

สงูสดุของรฐัธรรมนญูและไมอาจกระทาํการฝาฝนรฐัธรรมนญูได การกําหนดบทบาทใหศาลรฐัธรรมนญู
เปนผูพิทักษรัฐธรรมนูญนี้ปรากฏใหเห็นจากการท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาล
ซึ่งมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การกระทําหรือ
คุณสมบัติของบุคคลไวอยางมากมายหลายกรณี สําหรับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจตรวจสอบ ๔ กรณี ไดแก 

   (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
และพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๖๒ 

   (๒) การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญโดยผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภาตาม
มาตรา ๑๙๘ 

   (๓) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีศาลจะใชแกคดีตาม
มาตรา ๒๖๔  

   (๔) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดตาม
มาตรา ๒๑๙

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
   เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดสิ้นสุดลงโดยการ

รัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขนัน้ ปรากฏวาไดมอีอกประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข ฉบบัที ่๓ กาํหนดใหศาลรัฐธรรมนูญสิน้สดุลงพรอมกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เทากับวาในทันทีที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบบัดงักลาวศาลรัฐธรรมนูญกถ็กูยกเลิกตามไปดวย ในเวลาตอมาก็ไดมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไมไดกําหนดใหมี
ศาลรัฐธรรมนูญ แตในมาตรา ๓๕ ไดกําหนดใหจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนทําหนาที่ตามที่มี
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

กฎหมายอื่นกําหนดไววาเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญและทําหนาที่วินิจฉัยปญหาวากฎหมายขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือไมดวย 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศักราช ๒๕๔๙ ไดกาํหนดให

มีสภารางรัฐธรรมนูญข้ึนเพ่ือจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม จนกระทั่งไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญข้ึน
ทําหนาที่วินิจฉัยคดีตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด คือศาลรัฐธรรมนูญไดกลับมาในระบบกฎหมายไทย
อกีครั้งหนึ่งหลังจากหายไปตั้งแตชวงรัฐประหาร

   โดยรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดรับรองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวใน
มาตรา ๖ โดยกาํหนดวารฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ บทบญัญตัใิดของกฎหมาย กฎหรอื
ขอบงัคบั ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญนี ้บทบญัญตันิัน้เปนอนัใชบงัคบัมไิด ซึง่บทบัญญตัดิงักลาวมลีกัษณะ
ทาํนองเดียวกบัมาตรา ๖ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อนัเปนบทบญัญตัิ
ที่รับรองสถานะของความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และนอกจากการบัญญัติหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแลว ในเรื่องการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงในกระบวนการพิทักษความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏวา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจตรวจสอบ ๗ กรณี ไดแก 

   (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนญูของพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ตามมาตรา ๑๔๑ 

   (๒) การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของพระราชบญัญตัติามมาตรา ๑๕๔ 
   (๓) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีศาลจะใชแกคดีตาม

มาตรา ๒๑๑ 
   (๔) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยบุคคลย่ืนคํารอง

ตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ 
   (๕) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตราพระราชกําหนดตาม

มาตรา ๑๘๕ 
   (๖) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยผูตรวจการแผนดิน

ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) 
    (๗) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
   รฐัธรรมนูญฉบบันีเ้กดิขึน้จากการท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดยดึอาํนาจการปกครอง

แผนดินเม่ือวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และไดมปีระกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ 
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยกเวนหมวด ๒ วาดวยพระมหากษัตริย อยางไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยูตาม
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จุลนิติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หาไดสิ้นสุดไม เน่ืองจากศาลท้ังหลายยังคง
มอีาํนาจดําเนนิการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายไดตามความในขอ ๔ ของประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ดังกลาว 

   โดยรฐัธรรมนญูฉบบัน้ีจะไมมกีารรบัรองหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูไว
อยางชดัเจนเปนลายลกัษณอกัษร แตยงัคงกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเปนผูพทิกัษรฐัธรรมนญูในหลายกรณ ี
ดังจะเห็นไดจากการบัญญัติเรื่องเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๕ 
ซึ่งสามารถจําแนกเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญออกไดเปน ๔ เขตอํานาจ ไดแก เขตอํานาจเก่ียวกับกรณี
ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใชบังคับ เขตอํานาจเกี่ยวกับการเปนสนธิสัญญาสําคัญ เขตอํานาจ
เกี่ยวกับกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และเขตอํานาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง สาํหรับประเด็นการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายน้ัน เมือ่พจิารณา
เรื่องเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแลวพบวาไดมีการบัญญัติไวในมาตรา ๔๕ ซึ่งเปนเรื่อง
เขตอํานาจเกี่ยวกับกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
   รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดมีการ

เผยแพรขอมลูเกีย่วกบัรางรฐัธรรมนูญแกประชาชน พรอมทัง้จัดใหประชาชนมกีารออกเสยีงประชามติ
เพื่อใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดประกาศใชเมื่อวันที ่
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญดังเชนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ดังกลาวขางตน ซึ่งมีรายละเอียดที่จะกลาวตอไป

๒.  ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญไวในหมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 

(มาตรา ๒๐๐ – มาตรา ๒๑๔) มีสาระสําคัญดังนี้ 
    รับรองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว กําหนดใหรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทาํนั้นเปนอันใชบังคับมิได 

   องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้ (๑) ผูพิพากษา
ในศาลฎกีาซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา ๓ ป ซึง่ไดรบั
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๓ คน (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหนง
ไมตํา่กวาตลุาการศาลปกครองสงูสดุมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ซึง่ไดรบัคดัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญตลุาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จาํนวน ๒ คน (๓) ผูทรงคุณวฒุสิาขานิตศิาสตรซึง่ไดรบัการสรรหาจากผูดาํรงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
๕ ป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ จํานวน ๑ คน (๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร

145-162-MAC6.indd   151145-162-MAC6.indd   151 7/12/18   5:12 PM7/12/18   5:12 PM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๑๕๒

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

หรอืรฐัประศาสนศาสตรซึง่ไดรบัการสรรหาจากผูดาํรงตาํแหนงหรอืเคยดาํรงตาํแหนงศาสตราจารยของ
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป และยงัมผีลงานทางวชิาการเปนทีป่ระจกัษ 
จาํนวน ๑ คน (๕) ผูทรงคณุวุฒซิึง่ไดรบัการสรรหาจากผูรบัหรอืเคยรบัราชการในตําแหนงไมตํา่กวาอธบิดี 
หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือตําแหนงไมตํ่ากวารองอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
จํานวน ๒ คน

   คณุสมบัตปิระการอืน่ของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กาํหนดใหตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๔๕ ป แตไมถึง ๖๘ ป 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี (๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และ (๕) มีสุขภาพ
ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

  ลักษณะตองหามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ (๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระใด (๒) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๗) หรอื (๑๘)  (๓) เคยไดรบัโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตในความผดิอันไดกระทาํ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง หรอืสมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ในระยะ ๑๐ ป กอนเขารบัการคดัเลอืก
หรือสรรหา (๕) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะ ๑๐ ป 
กอนเขารบัการคดัเลอืกหรอืสรรหา (๖) เปนขาราชการซึง่มตีาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ (๗) เปนพนกังาน 
ลูกจาง กรรมการ หรือท่ีปรึกษา ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (๘) เปนผูดํารงตําแหนงใด
ในหางหุนสวน บรษิทั หรอืองคกรทีด่าํเนนิธุรกจิ หรอืเปนลูกจางของบคุคลใด (๙) เปนผูประกอบวชิาชพีอสิระ 
และ(๑๐) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

  การแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหผูไดรับ
การคดัเลือกหรอืสรรหาเพ่ือแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงตลุาการศาลรัฐธรรมนูญตองไดรบัความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ในกรณีที่
วฒุสิภาไมใหความเห็นชอบ ใหดาํเนินการสรรหาหรือคดัเลือกบุคคลใหมแทนผูนัน้ แลวเสนอตอวฒุสิภา
เพือ่ใหความเหน็ชอบตอไป และเม่ือผูไดรบัการสรรหาหรอืคัดเลอืกไดรบัความเหน็ชอบจากวุฒสิภาแลว 
ใหเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ ทั้งนี้ 
ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

   การแสดงหลักฐานของผูไดรบัความเห็นชอบจากวุฒสิภา กาํหนดใหผูไดรบัความเหน็ชอบ
จากวฒุสิภาใหเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูโดยทีย่งัมไิดพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรอื 
(๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู ตองแสดงหลักฐานวาไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพแลว
ตอประธานวุฒสิภาภายในเวลาท่ีประธานวุฒสิภากาํหนด ในกรณทีีไ่มแสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม
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   วาระการดาํรงตาํแหนง กาํหนดใหตลุาการศาลรัฐธรรมนญูมวีาระการดํารงตาํแหนง ๗ ป
นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงเมื่อ (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๒ (๒) ตาย 
(๓) ลาออก (๔) มอีายคุรบ ๗๕ ป (๕) ศาลรฐัธรรมนญูมมีตใิหพนจากตาํแหนงดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา
๓ ใน ๔ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และ (๖) พนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

  หนาที่และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่และอํานาจ
ดงันี ้(๑) พจิารณาวินจิฉยัความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย (๒) พจิารณาวินจิฉยั
ปญหาเกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอืองคกรอสิระ 
และ (๓) หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

   องคคณะของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู กาํหนดใหองคคณะของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู
ในการนัง่พจิารณาและในการทาํคาํวินิจฉยัตองประกอบดวยตลุาการศาลรฐัธรรมนญูไมนอยกวา ๗ คน 
โดยคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหถอืเสยีงขางมาก เวนแตรฐัธรรมนูญจะบญัญติัไวเปนอยางอืน่ และ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และ
หนวยงานของรัฐ

   การสงความเหน็ใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของบทบญัญติั
กฎหมาย ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญูในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้ กาํหนดใหศาลสงความเหน็เชนวานัน้ตอศาลรฐัธรรมนญู
เพือ่วนิจิฉยั ในระหวางนัน้ ใหศาลดาํเนนิการพจิารณาตอไปไดแตใหรอการพพิากษาคดีไวชัว่คราวจนกวา
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จะมคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู ทัง้นี ้คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหใชไดในคดทีัง้ปวง แตไมกระทบ
ตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว เวนแตในคดีอาญาใหถือวาผูซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาวากระทํา
ความผดิตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาไมชอบดวยมาตรา ๕ นัน้ เปนผูไมเคย
กระทาํความผดิดงักลาวหรือถาผูนัน้ยงัรบัโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้นีไ้มกอใหเกดิสทิธทิีจ่ะเรยีกรอง
คาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ

   สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุมครอง กําหนดใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รฐัธรรมนูญคุมครองไวมสีทิธิยืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมคีาํวินจิฉยัวาการกระทําน้ันขดัหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญูไดตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓. วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
  โดยท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดใหการสรรหาและการวินจิฉยัการพนจากตําแหนงของตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนูญ การพจิารณาวินจิฉยัเรือ่งตามหนาทีแ่ละอํานาจของศาลรัฐธรรมนญู และการดาํเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรฐัธรรมนญู ดงันัน้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจึงไดเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ (๕) 
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๒๕ ตอนท่ี ๑๒ ก หนา ๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๘๓ มาตรา และมีสาระสําคัญดังนี้

  (๑) บทนิยามที่สําคัญ 
   “ศาล” หมายความวา ศาลรฐัธรรมนญู หรอืคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู แลวแตกรณี
   “ตุลาการ” หมายความวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

แลวแตกรณี
   “คดี” หมายความวา กระบวนพิจารณานับตั้งแตที่ไดยื่นคํารองหรือหนังสือตอศาล

เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัย
   “คํารอง” หมายความวา คํารองที่ยื่นตอศาลเพื่อขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
   “คูกรณ”ี หมายความวา ผูรองหรอืผูถกูรอง และใหรวมถงึผูมสีทิธกิระทาํการแทนดวย
   “ผูรอง” หมายความวา ผูมสีทิธิเสนอคดีตอศาลเพ่ือพิจารณาวินจิฉยัตามท่ีบญัญัตไิว

ในรฐัธรรมนญู กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู หรอืกฎหมายอืน่ไมวาจะเสนอโดยคาํรองหรอืโดยหนงัสอื
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   “ผูถูกรอง” หมายความวา ผูถูกกลาวหาตามคํารองหรือผูซึ่งตองปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ยื่นตอศาลเพื่อขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย

   “กระบวนพิจารณา” หมายความวา การกระทําใด ๆ  ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญน้ีเกีย่วกับคดซีึง่กระทาํโดยคูกรณ ีหรอืโดยศาล หรอืตามคาํสัง่ศาล
ไมวาการนั้นจะเปนโดยคูกรณีฝายหน่ึงกระทําตอศาล หรือตอฝายใดฝายหน่ึง หรือศาลกระทําตอ
คูกรณฝีายใดฝายหนึง่หรอืทกุฝาย รวมถงึการสงคาํรองและเอกสารอ่ืน ๆ การพจิารณาคด ีและการลงมติ 
ตลอดจนการปฏิบตัติามหนาทีแ่ละอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน

   “การพิจารณาคดี” หมายความวา การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึง
การไตสวน การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา

   “การนัง่พจิารณา” หมายความวา การทีศ่าลออกนัง่เกีย่วกบัการพจิารณาคดโีดยคูกรณี
มีสิทธิมาอยูตอหนาศาล

  (๒) หมวด ๑ ศาล
   กําหนดใหศาลมีหนาที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังนี้ 
   ๑) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย 
   ๒) คดเีกีย่วกบัหนาทีแ่ละอาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตรี 

หรือองคกรอิสระ 
   ๓) คดีเกีย่วกบัการรองขอใหเลกิการกระทําลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๔) คดทีีป่ระชาชนหรอืชมุชนฟองหนวยงานของรฐัเพือ่ใหไดรบัประโยชนตามรฐัธรรมนญู

หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ 
   ๕) คดเีกีย่วกบัการส้ินสดุสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุสิภา 

คดีเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว 

   ๖) คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ  ที่มีผลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา หรอืกรรมาธิการ มสีวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการ
ใชงบประมาณรายจาย 

   ๗) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทน
ราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบงัคับการประชุมรัฐสภา 

   ๘) คดเีกีย่วกบัการสิน้สดุลงของความเปนรฐัมนตร ีคดเีกีย่วกบัหนงัสอืสญัญาทีต่อง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

   ๙) คดทีีผู่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญคุมครองไวรองขอวาการกระทําน้ัน
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
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   ๑๐) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
   ๑๑) คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด

ใหอยูในเขตอํานาจของศาล
  (๓) หมวด ๒ องคประกอบของศาล
    - กาํหนดองคประกอบของศาล ประกอบดวย ตลุาการจาํนวน ๙ คน ซึง่พระมหากษตัรยิ

ทรงแตงตั้งจากบุคคลประเภทตาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด โดยใหมี
วาระการดาํรงตาํแหนง ๗ ปนบัแตวนัทีพ่ระมหากษตัรยิทรงแตงตัง้ และใหดาํรงตาํแหนงไดเพยีงวาระเดยีว 
ในการปฏิบตัหินาทีแ่ละการใชอาํนาจของศาลตองเปนไปโดยรวดเรว็ เปนธรรม ปราศจากอคตทิัง้ปวง 
มีความกลาหาญ และปฏิบัติตนใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม และตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 

   - กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
   - กําหนดหลักเกณฑในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการคัดเลือก

ผูสมควรไดรบัแตงตัง้เปนตุลาการของท่ีประชมุใหญศาลฎกีาและทีป่ระชมุใหญตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ 
ใหพิจารณาคัดเลือกใหไดบุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาที่ และ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดผลสําเร็จ

   - กําหนดเหตุแหงการพนจากตําแหนงของตุลาการ และกําหนดใหเปนหนาที่และ
อาํนาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวนิจิฉยั ในกรณีทีม่ปีญหาวาตลุาการผูใดพนจากตําแหนงเน่ืองจาก
ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหาม หรอืลาออก หรอืไม คาํวินจิฉยัของคณะกรรมการสรรหาใหเปนทีส่ดุ 
และในกรณีที่ตุลาการพนจากตําแหนง และยังไมมีการแตงตั้งตุลาการแทนตําแหนงที่วางใหตุลาการ
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตถามีตุลาการเหลืออยูไมถึง ๗ คน จะน่ังพิจารณาหรือทํา
คําวินิจฉัยมิได

  (๔) หมวด ๓ การพิจารณา
   สวนที่ ๑ บททั่วไป
   - การพิจารณาคดกีาํหนดใหใช “ระบบไตสวน” โดยใหศาลมอีาํนาจคนหาความจรงิ

ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งได และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟง
พยานหลักฐานไดทุกประเภท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติหามรับฟงไวโดยเฉพาะ

   - กาํหนดเหตุแหงการคดัคานตลุาการ เชน เคยเปนผูพพิากษาหรือตลุาการในศาลอ่ืน
หรือเคยเปนอนุญาโตตุลาการ ซึง่เคยพิจารณาวินจิฉยัในคดีหรือประเด็นทีเ่ก่ียวของกับคดีทีข่อใหวนิจิฉัยนัน้
มากอน หรอืเปนหรอืเคยเปนสามหีรอืภรยิา หรอืญาตขิองคูกรณฝีายใดฝายหนึง่ เปนตน หรอืมเีหตอุืน่
อันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือวินิจฉัยเสียความยุติธรรมไป เปนตน

   - กาํหนดใหศาลมอีาํนาจรกัษาความสงบเรยีบรอยของการพจิารณาคดใีนสวนทีเ่ก่ียวกบั
บุคคลที่เขามาหรือจะเขามาในที่ทําการศาล หรือบริเวณท่ีทําการศาล หรือเขาฟงการไตสวนของศาล 
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จุลนิติ

หรือในกรณีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ศาลอาจมีคําสั่งใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เพื่อใหการพิจารณาคดี
ดาํเนินไปโดยสงบเรียบรอย และรวดเร็ว แตการวิจารณคาํสัง่หรือคาํวนิจิฉยัคดีทีก่ระทําโดยสุจริตและมิได
ใชถอยคาํหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดราย ไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล

    ผูที่ฝาฝนขอกําหนดของศาลของศาลเก่ียวกับการปฏิบัติการหรือคําสั่งศาลดังกลาว
ใหถือเปนการ “ละเมิดอํานาจศาล” และศาลมีอํานาจ ตักเตือน ไลออกจากบริเวณศาล ลงโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ

   สวนที่ ๒ การยื่นคํารองและการย่ืนหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
   - กําหนดใหผูที่จะขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีจะตองเปนบุคคล คณะบุคคล หรือ

องคกรตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน โดยใหกระทํา
เปนคํารองตามแบบที่กําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี ใหจัดทําเปนหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย

    ๑)  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานั้น ๆ หรือนายกรัฐมนตรีขอใหศาลพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางกฎหมาย

    ๒)  ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอใหศาลพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย

    ๓)  ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวฒุสิภาขอใหศาลพจิารณาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด

    ๔)  สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ ขอใหศาล
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจ
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

    ๕)  ประธานสภาผูแทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภาขอใหศาลพจิารณาวนิจิฉยัคดเีกีย่วกบั
การเสนอรางพระราชบญัญตัทิีม่หีลกัการอยางเดยีวกนัหรอืคลายกนักบัหลกัการของรางพระราชบญัญตัิ
ที่ตองยับยั้งไว

    ๖)  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานัน้ ๆ ขอใหศาลพจิารณาวนิจิฉยัคดเีกีย่วกับความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางขอบงัคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา

    ๗)  คณะรัฐมนตรีขอใหศาลพจิารณาวินจิฉยัคดเีกีย่วกบัหนงัสอืสญัญาทีต่องไดรบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภา

    ๘)  ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม

    ๙)  การขอใหศาลพิจารณาวินจิฉยัตามมาตรา ๗ (๑๓) ทีข่อกาํหนดของศาลกําหนด
ใหทําเปนหนังสือ

    - กาํหนดให “คาํรอง” ตองทาํเปนหนงัสอืใชถอยคาํสภุาพ มรีายการครบถวนตาม
แบบที่กําหนด กรณีคํารองใดมีรายการไมครบถวน หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการของศาลใหคําแนะนําแกผูรองเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคํารองนั้นใหถูกตอง

    - กาํหนดให “หนงัสอื” ขอใหศาลพิจารณาวินจิฉยัคดี ตองทําเปนหนังสอืราชการ
โดยอยางนอยตองระบุรายละเอียดแหงขอเท็จจริงทีเ่กีย่วของ ความประสงคทีจ่ะใหศาลดําเนินการ และ
มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ

    - กําหนดหลักเกณฑการย่ืนขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหนาท่ีและ
อาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา คณะรัฐมนตร ีหรอืองคกรอสิระ ตองเปนปญหาซ่ึงเกีย่วกับหนาที่
และอํานาจที่เกิดขึ้นแลว โดยในกรณีที่ปญหานั้นเกิดขึ้นกับหนวยงานใด ใหหนวยงานนั้นเปนผูมีสิทธิ
ยื่นหนังสือตอศาลขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย 

    - กําหนดหลักเกณฑการยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยคดีกรณีบุคคลหรือชุมชน
ซึ่งเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการทําหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ไดรับ
ความเสียหายจากการไมปฏบิตัหินาทีข่องรัฐ หรอืการปฏิบตัหินาทีไ่มถกูตองครบถวนหรือลาชาเกนิสมควร 

    - กาํหนดหลักเกณฑยืน่คาํรองขอใหศาลพิจารณาวินจิฉยัคดีทีผู่ถกูละเมิดสทิธหิรอื
เสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูคุมครองไวรองขอวาการกระทําน้ันหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู อนัเกดิจากการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ 

    - กาํหนดใหการพจิารณาวาจะรบัคาํรองไวพจิารณาหรอืไม ศาลจะแตงตัง้ตลุาการ
ไมนอยกวา ๓ คนเปนผูพิจารณาก็ได และใหคณะตุลาการดังกลาวมีอํานาจตรวจและมีคําสั่งรับคํารอง
ไวพจิารณาวินจิฉยัภายใน ๕ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัเรือ่ง คาํสัง่ดงักลาวใหถอืวาเปนคาํสัง่ของศาล แตในกรณี
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ทีค่ณะตลุาการมคีวามเหน็ควรสัง่ไมรบัคาํรองไวพจิารณาวนิจิฉยั ใหเสนอศาลพจิารณา หากศาลเหน็พองดวย
ใหดําเนินการตามความเห็นของศาล สําหรับกรณีที่มีการยื่นหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย 
และศาลเห็นวาเปนกรณีที่ตองดวยมาตรา ๔๑ วรรคสอง ใหศาลรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

   - กาํหนดใหศาลอาจพจิารณาสัง่จาํหนายคดนีัน้ได หากผูรองตาย หรอืมกีารขอถอน
คาํรอง หรือไมมีเหตุทีจ่ะตองวินจิฉยัคดีนัน้ เวนแตการพิจารณาคดีตอไปจะเปนประโยชนตอสาธารณะ

   สวนที่ ๓ องคคณะและการพิจารณาคดี
   - กาํหนดองคคณะของศาลในการพจิารณาคดแีละในการทําคาํวนิจิฉยั ตองประกอบ

ดวยตุลาการไมนอยกวา ๗ คน 
   - เมือ่ศาลมคีาํสัง่รบัคาํรองทีม่คีูกรณไีวพจิารณาวนิิจฉยัแลว กาํหนดใหสงสาํเนาคาํรอง

แกผูถกูรอง หรอืมคีาํสัง่แจงใหผูถกูรองมารับสาํเนาคํารองภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด กรณผีูถูกรอง
ไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในระยะเวลาหรือไมมารับสําเนาคํารองภายในกําหนดเวลา ใหถือวา
ผูถูกรองไมติดใจที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา และใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป

   - ใหศาลกาํหนดประเดน็และลาํดบัประเดน็ทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยั โดยตลุาการทกุคน
ตองทําความเห็นสวนตนตามประเด็นและตามลําดบัประเด็นทีศ่าลไดกาํหนดหรือลาํดบัไว และเม่ือศาล
รบัเรือ่งใดไวพจิารณาแลว ตลุาการผูใดจะปฏิเสธไมวนิจิฉยัโดยอางวาเรือ่งนัน้ไมอยูในอาํนาจของศาลมิได

   - กําหนดใหศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวน
หรือยุติการไตสวน หรืออาจสั่งงดการสืบหรือไมรับฟงพยานหลักฐานใดก็ได

   - กําหนดใหการนั่งพิจารณาของศาลตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตเม่ือศาลเห็น
เปนการสมควรเพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการศาล หรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ศาลมีอํานาจกําหนดบุคคลที่จะอยูในหองพิจารณาได

   - กําหนดใหคูกรณีที่ประสงคจะอางพยานหลักฐานตองย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน
   - กาํหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการไตสวนพยานบุคคล โดยใหศาลสอบถามพยานบุคคลเอง 
แตศาลอาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงที่ศาลกําหนดไวก็ได 
นอกจากนี้ ศาลอาจอนุญาตใหมีการไตสวนพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลโดยใชระบบการประชุมทาง
จอภาพได โดยใหถือวากระทําในหองพิจารณาของศาล

   - ศาลอาจกาํหนดใหพยานบคุคลหรอืพยานผูเชีย่วชาญทีต่องมาใหถอยคาํ เสนอบนัทกึ
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาลตามประเด็นที่ศาลและสําเนาแกคูกรณีฝายอื่น
เพือ่ทราบได สาํหรบัคูกรณทีีต่ดิใจคดัคานขอเทจ็จรงิในประเด็นใด ใหทาํคาํคดัคานเปนหนงัสอืยืน่ตอศาล
กอนวันนัดไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญนั้นไมนอยกวา ๓ วัน มิฉะนั้นใหถือวาไมติดใจ
คัดคาน

   - เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขเยียวยา
ในภายหลัง หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกลจะถึง และคํารองของผูรองมีเหตุอันมีนํ้าหนักที่ศาลจะ
วนิจิฉยัใหเปนไปตามคํารอง เมือ่ศาลเห็นสมควรหรือคูกรณไีดยืน่คาํขอ กาํหนดใหศาลมีอาํนาจกําหนด 
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

“มาตรการหรือวิธีการใด ๆ  เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย” และออกคําสั่งไปยังหนวยงานของรัฐ 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ทั้งนี้ มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวใหมีผล
ใชบังคับไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น

   หมวด ๔ การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
   - กําหนดใหตุลาการซ่ึงเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นสวนตนเปนหนังสือ 

พรอมทัง้แถลงดวยวาจาตอทีป่ระชุม โดยคาํวนิจิฉยัของศาลตองถอืเสยีงขางมาก และคาํวนิจิฉยัยอมมผีล
ในวันอาน ทั้งนี้ คําวินิจฉัยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย 

   - กาํหนดรายละเอยีดทีต่องปรากฏในคาํวนิจิฉยั และในคาํสัง่ไมรบัคาํรองไวพจิารณา
วินิจฉัยหรือจําหนายคดี

  (๖)  บทเฉพาะกาล
    กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับในเร่ืองตาง ๆ เชน รองรับการปฏิบัติหนาท่ีของ

ประธานศาลรฐัธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญูซ่ึงดาํรงตาํแหนงอยูหรอืตองอยูปฏิบตัหินาทีต่อไป
ในวนักอนวันทีก่ฎหมายน้ีใชบงัคบั หรอืรองรบับรรดาขอกาํหนด ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ หรอืมตขิองศาล
ที่ออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
กฎหมายนี้ใชบังคับ หรือรองรับการดําเนินการไตสวน หรือการดําเนินการอื่นใดตามหนาที่และอํานาจ
ของศาลซึ่งดําเนินการกอนวันที่กฎหมายนี้ใชบังคับ เปนตน

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
 หลักเกณฑเก่ียวกับวิธพีจิารณาคดีรฐัธรรมนูญของประเทศไทยในอดีตนัน้ ไดรบัการบัญญตัิ

ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของตางประเทศแลวจะเห็นไดวาหลักเกณฑเก่ียวกับ
วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจะไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายระดับรัฐบัญญัติที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา 
โดยศาลรัฐธรรมนูญอาจออกขอกําหนดเพิ่มเติมในรายละเอียดภายในกรอบของรัฐบัญญัติในสวน
ทีเ่ก่ียวของกบัวิธกีารปฏิบตังิานและงานธรุการของศาลเทานัน้ ดงัเชนในประเทศออสเตรยีและเยอรมนี
ทีไ่มไดมกีารมอบอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญออกหลักเกณฑเก่ียวกับวธิพีจิารณาคดีรฐัธรรมนูญไดโดยตรง 

 ดงันัน้ ในอดีตทีผ่านมาการท่ีรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐  มาตรา ๒๖๙ 
กําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทําโดยมติ
เอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ ประกอบกับมาตรา ๓๐๐ ไดกาํหนดใหวธิพีจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนญูใหเปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู 
โดยในระหวางท่ียังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได ขอกําหนดดังกลาวจึงกอใหเกิด
ปญหาทัง้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิกลาวคอื ในทางทฤษฎีแลวขอกาํหนดดงักลาวขดัตอหลกันติริฐั
ที่ตองการใหรัฐสภาเปนฝายกําหนดกฎเกณฑที่สําคัญ และขอกําหนดดังกลาวจะมีสถานะในทาง
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จุลนิติ

กฎหมายอยางไร และศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจมากเพียงใดในการออกขอกําหนดสวนในทางปฏิบัตินั้น
ขอกาํหนดของศาลรัฐธรรมนูญทีก่าํหนดหลักเกณฑเกีย่วกบัวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยัยงัขาดสาระสําคญั
ที่จําเปนตอการดําเนินงานของศาล เชน การลําดับประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัย หรือการกําหนด
วิธีพิจารณาที่จะใชบังคับกับคดีที่มีลักษณะเฉพาะ เปนตน

 ในปจจบุนัเม่ือรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ กาํหนดใหการสรรหา 
และการวินิจฉัยการพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหนาที่
และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงไดเสนอ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูดงักลาวพรอมสงไปใหศาลรฐัธรรมนญูและคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูพจิารณา 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ อยางไรก็ดี 
แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ที่เปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับการตราขึ้นจากฝายนิติบัญญัติ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายของตางประเทศก็ตาม แตพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบบันี้ก็ยังมีขอควรพิจารณาที่สําคัญในสองประเด็น กลาวคือ 

 ประเดน็ที ่๑ เรือ่งการละเมดิอาํนาจศาลตามมาตรา ๓๘ ซึง่กาํหนดใหการวจิารณคาํสัง่หรอื
คาํวนิจิฉยัคดขีองศาลทีก่ระทาํโดยไมสจุรติและใชถอยคาํหรอืมคีวามหมายหยาบคาย เสยีดส ีหรอือาฆาต
มาดราย มคีวามผิดฐานละเมิดอํานาจศาล และกําหนดใหศาลมีอาํนาจ ตกัเตอืน ไลออกจากบริเวณศาล 
ลงโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับได 

 และประเดน็ที ่๒ เรือ่งมาตรการหรอืวธิกีารเปนการชัว่คราวกอนการวนิจิฉยัตามมาตรา ๗๑ 
ซึ่งกําหนดวาเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง 
หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกลจะถึง และคํารองของผูรองมีเหตุอันมีน้ําหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให
เปนไปตามคํารอง เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูกรณีไดยื่นคําขอ ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือ
วธิกีารใด ๆ  เปนการช่ัวคราวกอนการวินจิฉยัและออกคําสัง่ไปยังหนวยงานของรัฐ เจาหนาทีข่องรัฐ หรอื
บุคคลที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได 

 ทั้งสองประเด็นดังกลาวน้ีเปนประเด็นที่สังคมไทยกําลังใหความสนใจและมีขอถกแถลง
ในทางวิชาการวาการกําหนดความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลและกําหนดบทลงโทษทางอาญาดังกลาว
มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมหรือไม และการกําหนดมาตรการหรือวิธีการเปนการช่ัวคราวกอน
การวินิจฉัยนั้นเหมาะสมกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญหรือไมเพียงใด อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีย้อมถอืเปนเครือ่งมอือนัสาํคญัของศาลรฐัธรรมนญูในการทาํหนาทีต่รวจสอบ
และถวงดุลอํานาจกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอันเปนหลักสําคัญสูงสุด 
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ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 
ตอนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

จุลนิติ

๕. บทสรุป
 จากการทีไ่ดนาํเสนอเร่ืองศาลรฐัธรรมนญูและวิธพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญูท้ังสองตอนทีผ่านมา

ดังกลาวนี้นั้นก็ดวยมีความมุงหมายเพื่อที่จะสะทอนใหสังคมไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญู เนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญูเปนองคกรตลุาการซ่ึงทาํหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกับองคกรอื่นภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีหนาที่ในการ
คุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และธํารงรักษาไว
ซึง่การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ สดุทายนี ้หวงัเปนอยางยิง่วา
บทความเรื่องนี้ จักกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนคนไทย กระบวนการยุติธรรม และประเทศชาติ
ตามสมควร
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