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บทคัดยอ 
 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจ 

ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสม อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

ผลจากการศึกษาพบวา เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 68  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการ 
และขั้นตอนของบุคคลท่ีใชสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่ังการให เ ลิกการกระทําท่ี เปนการใชสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตาม
วิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเกิดปญหาความไมชัดเจนของถอยคําท่ีปรากฏอยูในวรรคสอง
ของมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีวา “ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตาม 
วรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังก ารให เลิกการกระทําดังกลาว  แต ท้ังนี้  
ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว” ซ่ึงเปนปญหาความไมชัดเจน 
ของบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของผูมีสิทธิเริ่มคดีท่ีแทจริง 
ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ และขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการเสนอคํารองท่ีชอบ 
ดวยกฎหมายและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ เนื่องมาจากถอยคําของบทบัญญัติ
มาตราดังกลาวไมชัดเจน ท่ีวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาไดหรือไม
หากการดําเนินการไมเปนไปตามวิธีการและเง่ือนไขของกฎหมาย ซ่ึงเปนปญหาเรื่องของ 
การตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

ฆ 
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2550 ซ่ึงอาจเขาใจไดวา บุคคลสามารถใชสิทธิกระทําการไดสองวิธี โดยทําใหเกิดปญหาท่ีสงผลตอ
ความนาเช่ือถือของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี ้

1. ปญหาการตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เปรียบเทียบกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540  

2. ปญหาของอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิ 
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ปญหากรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 264 มาใชในการออกคําส่ัง 

4. ป ญห าค วา มมี ผล ผูก พัน ขอ งคํ า ส่ั งห รื อคํ าวิ นิจ ฉัย จา กก าร ใช อํา นา จข อ ง 
ศาลรัฐธรรมนูญ  
 จากการศึกษาสรุปไดว า  การบัญญัติถอยคํ าตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ท่ีวา “...มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดไตสวนขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคําส่ังใหยุติการกระทําดังกลาวได” ยอมทําใหเกิดปญหา 
ในการตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอเรื่อง และอํานาจในกระบวนการพิจารณาเพ่ือรับคํารอง ตลอดจน 
การมีคําวินิจฉัยเพ่ือส่ังการ และผลผูกพันของคําวินิจฉัย วาเปนการกระทําหรือกระบวนการ 
ท่ีไมชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี ้
1. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการตีความเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และความโปรงใส 
ชอบธรรมของการปฏิบัติหนาท่ีของอัยการสูงสุดไดอยางถูกตอง รวมท้ังการกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการไวเปนระยะเวลาเรงรัดเพ่ือไมใหเกิดความลาชา โดยอาจกําหนดถอยคําใหเปนไป 
ในแนวทางเดียวกับมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2550  

2. แ ก ไข เ พ่ิ ม เ ติ มบ ท บั ญญั ติ ขอ  21 แห ง ขอ กํ า หน ด ศา ลรั ฐธร รม นู ญ ว า ด ว ย 
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของบุคคล 
ท่ีจะเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงภายใตกระบวนการขั้นตอนหรือเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กําหนดไว อันจะเปนการใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนมากขึ้น  

DPU



จ 

3. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอ 6 วรรคสอง แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหชัดเจนวา หากเปนคดีท่ีเกี่ยวกับ 
ขอพิพาททางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม  
ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําส่ังใหใชวิธีการช่ัวคราวเพ่ือใหระงับการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ไวกอนไดโดยไมขัดตอขอกําหนดนี้ไดตอเม่ือเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน เพ่ือปองกัน 
ความเสียหายอยางรายแรง หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนสาธารณะ โดยกําหนดใหประธานรัฐสภา
เปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถือวา 
มีอํานาจสูงสุดของอํานาจฝายนิติบัญญัติ  
 4. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอ 57 วรรคสอง แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระและมีความชัดเจนท่ีจะ
กําหนดองคกรท่ีมีหนาท่ีในการบังคับรวมถึงมาตรการในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยประเด็นแหงคดีเรื่องใดแลว ศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมตองผูกพันกับผลการวินิจฉัยของตนและไมสามารถท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงผลของคําวินิจฉัย
ของตนในคดีนั้นไดอีก แตศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัยในเรื่องนั้นได 
ในอนาคต เพ่ือประโยชนแหงความถูกตองมากขึ้น 
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ABSTRACT 
 
  The purpose of this thesis is to study and analyze the problem concerning the 
jurisdiction of the Constitutional Court under section 68 of current Thai Constitution in order to 
recommend the guideline for amending or revising the relevant law or regulation. 
  This study reveals that the jurisdiction of the Constitutional Court under section 68  
of current Thai Constitution that stipulates the process and procedure for a person exercising  
his or her rights to submit an application to the Prosecutor General for to investigate its facts and 
submit a motion to the Constitutional Court for ordering cessation of the act that is considered  
as exercising his or her rights and liberties to overthrow the democratic regime of government 
with the King as Head of the State under this Constitution or to acquire the power to rule the 
country by any means which is not in accordance with the modes provided in this Constitution is 
obscure as appeared in the paragraph two of such section. Paragraph two of section 68 stated that 
“In the case where a person or a political party has committed the act under paragraph one, the 
person knowing of such act shall have the right to request the Prosecutor General to investigate its 
facts and submit a motion to the Constitutional Court for ordering cessation of such act without, 
however, prejudice to the institution of a criminal action against such person”. Given that the 
obscurity of section 68 of Thai constitution, it causes the problem in interpretation the intent of 
section 68 paragraph two of the constitution concerning the person who is eligible for initiating 
the case under section 68 of the constitution, the process for submitting a motion that is lawful 
and in line with the intent of the constitution and the authority of the Constitutional court to 
accept the motion made directly to them since. Accordingly it affects to the credibility of the 
following verdict rendered by the court.  
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1. Question on the interpretation of the intent of section 68 of 2007 Thai Constitution 
comparing with section 63 of 1997 Thai Constitution. 
  2. Question relating on the jurisdiction of the Thai Constitutional Court on the 
Authority of the Constitutional court to accept the motion submitted directly from a person 
exercising the rights. 

3. Question on the power of the Constitutional court to apply section 264 of the Civil 
procedural code concerning provisional measure before verdict with court’s order. 

4. Question on the scope of legal binding of the court order or verdict. 
The study reveals that wording “shall have the right to request the Prosecutor General 

to investigate its facts and submit a motion to the Constitutional Court for ordering cessation of 
such act”. As prescribed under section 63 of the 1997 constitution and section 68 of the 2007 
constitution raise the question in interpretation of a person who possess rights to submit a motion 
and the power to accept it as well as rendering the verdict and legal binding thereof whether or 
not such act or procedure is in compliance with the provision of the Constitution. 

According to such study, author therefore would like to recommend the following 
solutions in order for solving the problems; 

1. Amending section 68 of the constitution in order to rectify the problems in the 
interpretation relating to the jurisdiction of the constitution court and the transparency of the 
Prosecutor General in performing his/her duties. Prescription of the non legal binding time period 
for the Prosecutor General to carry out his or her duties in order to prevent undue delay. In doing 
so, the wording in section 95 of the Organic Law on Political party B.E. 2550 can be used as a 
model for drafting. 

2. Amending section 21 of the Constitutional Court’s regulation on the proceeding 
and rendering of the verdict B.E. 2550 to additionally prescribe the rights to submit the motion 
directly to the Constitution Court of the individuals in accordance with the procedures or 
conditions prescribed by law. Consequently, this will provide greater rights and freedoms for 
people. 

3. Amending paragraph two of section 6 of the Constitution’s regulation on 
proceeding and rendering of the verdict B.E. 2550 by prescribing that In case of emergency in 
order to prevent severely damages or to protect public interests, the court may order the 
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provisional measure to refrain a person from doing such act without prejudice with this regulation 
and specifying that the President of the National Assembly, as a head of legislative branch, shall 
be a person who enforce the verdict of the jury. 

4. Amending paragraph two of section 57 of the Constitutional Court’s regulation on 
the proceeding and rendering of the verdict B.E. 2550 to give the Constitutional Court freedom 
and clarity to prescribe the organization by which have a duty to enforce the verdict and to 
prescribe the measures to enforce such verdict. When the Constitutional court renders its verdict 
in any issue of the case, it shall bide by its verdict and shall not be able to amend such verdict but 
it shall not set the precedence for the court on that issue in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได เพราะความอนุเคราะหและความกรุณา
เปนอยางยิ่งของผูชวยศาสตราจารย ดร. พรชัย  เล่ือนฉวี ท่ีไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือรับเปนอาจารย 
ท่ีปรึกษา และไดใหคําแนะนํา ขอปรับปรุง ตั้งแตเริ่มทําวิทยานิพนธจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ  
ซ่ึงผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้ดวยความเคารพยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอศาสตราจารย ดร. ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหขอแนะนําและคําช้ีแนะในการจัดทําวิทยานิพนธ ขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงตอรองศาสตราจารย ดร. วีระ  โลจายะ และรองศาสตราจารยประเสริฐ  ตัณศิริ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีใหความรูวิธีการเขียนวิทยานิพนธ ขอเสนอแนะและคําช้ีแนะท่ีเปน
ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรียบเรียงและปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น 
 เหนือส่ิงอ่ืนใด ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบิดาและมารดา ท่ีใหการ
สนับสนุนและเปรียบเสมือนกําลังใจท่ีสําคัญอยางยิ่ง จนเปนผลใหการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
ของผูเขียนสําเร็จลุลวงในท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาท 
วิชาความรูใหแกผูเขียน ขอขอบคุณบุคลากรสาขาวิชานิติศาสตร คุณอภิวัฒน  จิระศิริโสภณ  
คุณสักกพล  ภุมรินทร คุณพสธร  พันธุสุวรรณ ตลอดจนผูรวมงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทุกทาน สําหรับคําแนะนํา กําลังใจ และความชวยเหลือตาง ๆ รวมถึงผูมีสวนชวยเหลือ 
ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ทุกทาน ซ่ึงไมอาจจะเอยนามไดหมดในท่ีนี้ โดยผูเขียนซาบซ้ึง 
ในน้ําใจของทานท้ังหลาย  
 หากวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนประโยชนและมีคุณคาทางการศึกษาประการใดแลว  
คุณความดีท้ังหลาย ผูเขียนขอกราบเปนกตเวทิตาคุณแกบิดา มารดา คณาจารย และผูมีพระคุณ
ท้ังหลายขางตน แตหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันทางการเมืองท่ีจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางจากศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
และศาลทหาร ทําหนาท่ี ช้ีขาดปญหาท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญและปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยไมไดพิจารณาอรรถคดีท่ัวไป และเปนองคกรท่ีมีอํานาจเด็ดขาด 
ในการวินิจฉัย เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองคกร และถือเปนเด็ดขาด อํานาจ
หนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญมีมากมายหลายประการ เชน อํานาจหนาท่ีในการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบ รวมท้ังกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 
อํานาจหนาท่ีในการควบคุมเง่ือนไขการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร อํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ อํานาจ
หนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี กรรมการ 
การเลือกตั้งและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
รวมท้ังอํานาจหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนด  
เชน การวินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองวาขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม การวินิจฉัยกรณีบุคคล 
หรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ การพิจารณา
อุทธรณของสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะเหตุวาพรรคการเมืองนั้น 
มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกภาพของพรรคซ่ึงมีผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผูนั้นตองส้ินสุดลง การควบคุมตรวจสอบการออกขอบังคับของฝายนิติบัญญัติ และอํานาจหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เชน การส่ังใหยุบ 
พรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง เปนตน 
  เ ข ต อํ า น า จ ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า  68 ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของบุคคล 

DPU



 2 

ท่ีใชสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําท่ีเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ1

ไดเกิดปญหาความไมชัดเจนของถอยคําท่ีปรากฏอยูในวรรคสองของมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ2

ท่ีวา “ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาว 
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา 
ตอผูกระทําการดังกลาว” ซ่ึงเปนปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของผูมีสิทธิเริ่มคดีท่ีแทจริงตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ และ
ขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการเสนอคํารองท่ีชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ เนื่องมาจากถอยคําของบทบัญญัติมาตราดังกลาวไมชัดเจน ท่ีวาศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีอํานาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาไดหรือไมหากการดําเนินการไมเปนไปตามวิธีการและ
เง่ือนไขของกฎหมาย ซ่ึงเปนปญหาเรื่องของการตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงอาจเขาใจไดวา บุคคลสามารถใชสิทธิ
กระทําการไดสองวิธี คือ ประการแรก บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
และอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอไป หรือประการท่ีสอง บุคคลมีสิทธิ 
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดโดยตรง โดยไมตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอน  ท้ังนี้ การใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตองชอบดวยกฎหมายดวยจึงมีผลให
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจท่ีจะรับไวพิจารณาได หากศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญจากบุคคลท่ีไม มีสิทธิยอมสงผลให เปนการดําเนิน
กระบวนการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายตองกําหนดไวชัดเจนวา
องคกรหรือบุคคลใดเปนผูมีอํานาจในการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะจะทําใหเกิด
หลักเกณฑในการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปภายในขอบเขต หากศาลรัฐธรรมนูญใช
อํานาจในลักษณะท่ีเรียกวา “ขยายอํานาจ” ก็จะกลายเปนวาศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรผูมีอํานาจ 
จัดใหมีรัฐธรรมนูญ (le pouvoir constituant) ซ่ึงไมใชเจตนารมณแหงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

                                                   
 1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 68 
 2 คําวา  “รัฐธรรมนูญ” ในวิทยานิพนธนี้ ผูเขียน หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 
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ท่ีตองการจํากัดการใช อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติตามมาตรา  68 วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญ จึงไมใชกรณีเดียวกับมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีบัญญัติใหบุคคลซ่ึงถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดซ่ึงตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืน
ไดแลว ดังกรณี ท่ีมีบุคคลเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีผลเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท้ังฉบับ 
อันเปนการกระทําเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทาง 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําส่ังรับคํารองไวพิจารณา จึงเปนปญหา
เกี่ยวกับการท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคํารองของบุคคลท่ีไมมีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
  สําหรับกฎเกณฑวาดวยวิ ธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย  ก็ยังขาดเนื้อหา
สาระสําคัญท่ีจําเปนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตความไมชัดเจน 
ของบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาล ความไมชัดเจนระหวางผูมีสิทธิเริ่มคดีท่ีแทจริงกับผูรอง 
ในคดีบางประเภท ตลอดจนขั้นตอนตาง ๆ เชน การรับคํารอง การพิจารณาคํารอง ก็ยังไมมีความ
ชัดเจน การคุมครองช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยยังขาดเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ หรือความเหมาะสมของ
การท่ีศาลใชอํานาจในการส่ังใหฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาระงับการกระทํา ประกอบกับการท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264 แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาใชในการออกคําส่ังใหรัฐสภาชะลอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญออกไป
ยอมเปนปญหาวาการใชอํานาจดังกลาวอยูในเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญหรือไม  ซ่ึงการท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยโดยมีคําส่ังใหรัฐสภารอการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ นั้น เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และขอ 6 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 
พ.ศ. 2550 แลวพบวา ไมมีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการกําหนดวิธีการ
ช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัย แตศาลรัฐธรรมนูญไดนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 264 มาใช  โดยอาศัยขอ 6 แหงขอกําหนดดังกลาว  
เพ่ือกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกคําส่ังยอมสงผลกระทบตอการใชอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ อ่ืน  เนื่องจากหากรัฐธรรมนูญมุ งประสงคให 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัย  ตองบัญญัติไวอยางชัดแจง 
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ในรัฐธรรมนูญ หรือกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... และในทายท่ีสุดเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยจากการใชอํานาจแลว 
จึงเปนปญหาเรื่องของผลผูกพันของคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญท่ีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนดให
เปนเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอ่ืนของรัฐ ซ่ึงหากศาลรัฐธรรมนูญไดมี 
คําวินิจฉัยไป แลวมีบุคคลมารองวาคําวินิจฉัยนั้นไมถูกตอง ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจกลับ 
หรือเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัยไปจากเดิมไดหรือไม จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน สงผลให
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีออกมาไดรับการวิพากษวิจารณจํานวนมากเกี่ยวกับความไมถูกตอง
ในหลายประเด็น ท้ังในเรื่องของความไมชัดเจนของถอยคําในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การขาด
เนื้อหาสาระท่ีสําคัญตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ อันสงผลตอความ
นาเช่ือถือของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท้ังส้ิน  

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทฤษฎี หลักพ้ืนฐาน และสาระสําคัญของเขตอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดความเปนมาของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตางประเทศ 
3. เพ่ือวิเคราะหเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมือง

ใชสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาการตีความ
เจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อํานาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
การท่ีศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 264 มาใชในการออกคําส่ัง และความมีผลผูกพันของคําส่ัง 
หรือคําวินิจฉัยจากการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

4. เพ่ือศึกษาเปนแนวทางในการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ หรือพัฒนาบทบัญญัติของกฎหมาย 
ท่ีเหมาะสมตอไป 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
  การบัญญัติถอยคําตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีวา “...มีสิทธิเสนอเรื่องให
อัยการสูงสุดไตสวนขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง 
ใหยุติการกระทําดังกลาวได” ยอมทําให เกิดปญหาในการตีความ จึงควรแกไขเพ่ิมเติมถอยคํา 
ในบทบัญญัติมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหชัดเจน
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ยิ่งขึ้น เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการตีความเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหผูเสนอเรื่องตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญตองเปนอัยการสูงสุดเทานั้น เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของอัยการสูงสุดเปนไปอยาง
ถูกตองตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย รวมท้ังการกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวเปนระยะเวลา
เรงรัดเพ่ือไมใหเกิดความลาชา ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีสิทธิรับคํารองไวพิจารณาได และควรตอง 
เปดโอกาสใหผูทราบการกระทํานั้นมีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการเลิก 
การกระทําดังกลาวนั้นในกรณีท่ีไมสามารถหาขอยุติได เพ่ือเปนการใหหลักประกันหลักสิทธิ 
และเสรีภาพแกประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  นอกจากนี้  ปญหาเรื่องเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการท่ีรัฐธรรมนูญไมได
กําหนดใหนําวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยมาใชระงับยับยั้งกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
แตศาลรัฐธรรมนูญกลับใชอํานาจนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชในการออกคําส่ังใหรัฐสภาชะลอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ออกไป โดยอาศัยอํานาจตามขอ 6 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา 
คําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 สามารถแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายโดยกําหนดใหในคดีท่ีเกี่ยวกับขอพิพาท 
ตามรัฐธรรมนูญท่ีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือปองกันความเสียหายอยางรายแรง หรือจากเหตุผล 
ท่ีสําคัญประการอ่ืนในอันท่ีจะปกปองผลประโยชนสาธารณะ โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหใช
วิธีการช่ัวคราวเพ่ือพิจารณากอนวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม  
และควรกําหนดใหประธานรัฐสภาซ่ึงมีอํานาจสูงสุดของฝายนิติบัญญัติ เปนผูดําเนินการเพ่ือใหมี
การบังคับให เปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สําหรับผลผูกพันของคําวินิจฉัย  
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเสร็จส้ินไปแลว ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายโดยการ
กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญตองผูกพันกับผลการวินิจฉัยของตนและไมสามารถท่ีจะแกไข
เปล่ียนแปลงผลของคําวินจิฉัยของตนในคดีนั้นไดอีก แตท้ังนี้ ควรเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญ 
ยังสามารถเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัยในเรื่องนั้นไดในอนาคตไดอยางชัดเจนในบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ มุงศึกษาองคความรู ทฤษฎี หลักพ้ืนฐาน และสาระสําคัญ
ของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย
ตางประเทศ แลววิเคราะหปญหาจากเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เปรียบเทียบกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2540 และบทบัญญัติของกฎหมายมาตราอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการเสนอแกไข
รัฐธรรมนูญหรือพัฒนาบทบัญญัติของกฎหมาย 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
  การดําเนินการศึกษานี้เปนการศึกษาขอมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
กลาวคือ เปนการใชวิธีศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ และเอกสาร
เชิงวิชาการ และเอกสารเผยแพรตาง ๆ เพ่ือนํามาศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักพ้ืนฐาน และสาระสําคัญ
ของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย
ตางประเทศ แลววิเคราะหปญหาจากเจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือหาขอสรุป 
รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกปญหาในเรื่องนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

  
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงทฤษฎี หลักพ้ืนฐาน และสาระสําคัญของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ 
2. ทําใหทราบถึงแนวคิดความเปนมาของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตางประเทศ 
3. ทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคล

หรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหาการตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 อํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญ การท่ีศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 264 มาใชในการออกคําส่ัง และความมีผลผูกพันของคําส่ัง
หรือคําวินิจฉัยจากการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

4. ทําใหทราบถึงแนวทางในการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ หรือพัฒนาบทบัญญัติของกฎหมาย 
ท่ีเหมาะสมตอไป 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎี หลักพื้นฐาน และสาระสําคัญของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ 

 
โดยท่ัวไปแลวประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมี รัฐธรรมนูญ 

เปนลายลักษณอักษร บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญตองประกอบดวย หลักการท่ีสําคัญสองประการ 
คือ ประการแรก เปนกฎหมายท่ีกําหนดรูปแบบการปกครองของรัฐและวางระเบียบการดําเนินการ
ปกครอง โดยกําหนดใหมีสถาบันทางการเมืองหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญไว พรอมท้ังระบุอํานาจ
หนาท่ีและความสัมพันธของการใชอํานาจหนาท่ีระหวางสถาบันทางการเมืองหรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญนั้นวามีหนาท่ีใดและใชอํานาจอยางไร และประการท่ีสอง กําหนดความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับประชาชน สําหรับรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ไดมีการกําหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไว เพ่ือปองกันไมใหรัฐซ่ึงเปน
ผูใชอํานาจปกครองใชอํานาจกระทําการอันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญจึงกําหนดไวใหสอดรับการกําหนดใหเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
เพ่ือมีผลผูกพันกับองคกรหรือสถาบันการเมืองใหตองปฏิบัติตาม  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ 
การดําเนินการใด ๆ ขององคกรหรือสถาบันทางการเมืองอาจเกิดการละเมิดตอรัฐธรรมนูญได  
การดํารงความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวไดตองมีการควบคุมการกระทําขององคกร
หรือสถาบันทางการเมืองนั้นใหชอบดวยรัฐธรรมนูญ และการยืนยันไดวาศักดิ์แหงกฎหมาย 
หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนกฎหมายสูงสุดแหงรัฐธรรมนูญมีจริงหรือไม จึงตองดําเนินการ
ตรวจสอบคา (valeurs) แหงกฎเกณฑท้ังหลาย3 

ระบบการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีการจัดรูปแบบไว
แตกตางกันขึ้นอยูกับแนวความคิดทฤษฎีทางกฎหมายและแนวความคิดในการจัดองคกรทางเมือง
เปนผูวินิจฉัย เชน ตุลาการรัฐธรรมนูญ (le Conseil constitutionel) การใหศาลยุติธรรมเปนผูวินิจฉัย 
และการใหศาลพิเศษหรือศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย4 

                                                
 3 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. (2527). “ปญหาการตีความรัฐธรรมนูญและทฤษฎีความเปนกฎหมายสูงสุด 
ของรัฐธรรมนูญ.” วารสารนิติศาสตร. หนา 8. 
 4 ฤทัย  หงสสิริ. (2542). “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองไทย.” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกลา. หนา 2. 
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2.1  หลักทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
ในประเทศท่ีมีระบบรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรและสถาปนาใหรัฐธรรมนูญ 

เปนกฎหมายสูงสุดยอมตองมีหลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
โดยองคกรตุลาการ ซ่ึงมีลักษณะเปนการใหอํานาจหนึ่งหยุดยั้งอีกอํานาจหนึ่งใหใชอํานาจภายใน
กรอบของรัฐธรรมนูญ และเพ่ือประกันสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ นอกจาก
กลไกในรัฐธรรมนูญท่ีผูใชอํานาจรัฐจะตองยอมรับความมีอยูของลําดับช้ันของกฎหมายท่ีให
รัฐธรรมนูญมีคาบังคับสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญตองมีกระบวนการในการแกไขเปนพิเศษแตกตางจาก
การบัญญัติหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายธรรมดาขององคกรนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญตองมีการสราง
องคกรท่ีเปนหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อาจเปนองคกรในทางการเมือง
หรือองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการ อาจเปนศาลยุติธรรมหรือศาลเฉพาะขึ้นอยูกับเง่ือนไขทางการเมือง 
สังคม และกฎหมายของรัฐนั้น ๆ โดยเฉพาะศาลท่ีจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะเจาะจงท่ีเรียกวา  
“ศาลรัฐธรรมนูญ” จึงอาจกลาวไดวา รัฐธรรมนูญเปนการสรางความชอบธรรมใหแกอํานาจรัฐ 
ดวยการจํากัดการใชอํานาจรัฐ การกระทําท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญจึงเปนส่ิงท่ีชอบธรรมในสายตา
ประชาชน หรือการยอมรับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สงผลโดยตรงใหองคกร
ของรัฐทุกองคกรตองผูกพันตนตอรัฐธรรมนูญ  

สําหรับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพ่ือใหหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุด 
ของรัฐธรรมนูญไดรับการเคารพและมีผลในทางปฏิบัติ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนองคกรหนึ่งท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญ และปจจุบันทําหนาท่ีเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยมีบทบาท 
และภารกิจสําคัญในการควบคุมไมใหกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในฐานะผูพิทักษ
รัฐธรรมนูญพรอมกับการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําให
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัย 
ช้ีขาดคดีทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ตามหลักการท่ี สําคัญของกฎหมายมหาชนภายใตระบบ “นิติ รัฐ” ท่ี เรี ยกว า  
“หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” และจากหลักการยอมรับหลักความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญสงผลโดยตรงใหองคกรของรัฐทุกองคกรตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญในการ
แสดงออกซ่ึงอํานาจรัฐ รัฐธรรมนูญจึงเปนกรอบการใชอํานาจรัฐและมาตรการสําหรับการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพ่ือใหหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐไดรับการเคารพและมีผล
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ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีองคกรของรัฐขึ้นมาคุมครองรัฐธรรมนูญไมใหถูกลวงละเมิดเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีกําหนดกรอบกติกาทางการเมือง5 

โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีหลักในการตรวจสอบถวงดุลไมใหฝายนิติบัญญัติ
ใชอํานาจเกินขอบเขต ศาลรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นพรอมกับการควบคุมกฎหมายไมใหขัดกับ
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังรักษาดุลยภาพระหวางองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเปนสหพันธรัฐ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการพิจารณาคดีพิพาทไมใหมีการลวงลํ้าเขาไปในอํานาจหนาท่ีระหวาง
สหพันธรัฐและมลรัฐหรือมลรัฐดวยกันเอง สําหรับประเทศท่ีเปนรัฐเดี่ยว ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ี
ในการยุติความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐดวยกันเอง ไมใหอํานาจหนึ่งลวงลํ้าเขาไปในอีกอํานาจหนึ่ง 
เชน ระหวางองคกรนิติบัญญัติกับองคกรบริหาร นอกจากนั้นยังมีอํานาจอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนอํานาจรอง 
ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน ศาลรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานาธิบดี รวมถึงควบคุมดูแลการลงประชามติ ขณะท่ีศาลรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย
จะทําหนาท่ีช้ีขาดความขัดแยงในการเลือกตั้ง สําหรับศาลยุติธรรมของประเทศโปรตุเกส 
จะทําหนาท่ีเปนศาลช้ันตนช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง และศาลรัฐธรรมนูญทําหนาท่ี
เปนผู ช้ีขาดสูงสุด การทําหนาท่ีเปนศาลสูงสุดในคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
และควบคุมองคกรอ่ืน ๆ ของรัฐ รวมตลอดถึงพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี หรือการใหคําปรึกษาแกประธานาธิบดีในการใชอํานาจหนาท่ีพิเศษกรณี
ประเทศตกอยูในอันตราย6 เปนตน 
 2.1.1  หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเปนสวนสําคัญท่ีสุดของหลักนิติรัฐ 
หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรับการยอมรับใหเปนกฎหมายท่ีอยูในลําดับท่ีสูงสุดในระบบกฎหมาย
ของรัฐนั้น และหากกฎหมายท่ีอยูในลําดับท่ีต่ํากวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกลาว
ยอมไมมีผลบังคับใช  ดังนั้น บุคคลในรัฐนั้นจะตองอยูภายใตกฎหมายอันนําไปสูหลักทฤษฎีตาง ๆ 
เชน หลักความชอบดวยกฎหมาย หลักรัฐธรรมนูญนิยม และหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เปนตน 
นอกจากนี้ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซ่ึงกฎหมายใดจะมีเนื้อหาขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญไมได ถูกบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญของประเทศ

                                                
 5 วรเจตน  ภาคีรัตน. (2541). “ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ.” หนังสือรวม
บทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ป ธรรมศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิ. หนา 190-192. 
 6 สมคิด  เลิศไพฑูรย. (2536). ตุลาการรัฐธรรมนูญ. หนา 8-9. 
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สหรัฐอเมริกา และแนวความคิดหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น มีทฤษฎี 
ท่ีกลาวถึงอยูหลายทฤษฎีดวยกัน กลาวคือ 
  1. ทฤษฎีความสูงสุดแหงรัฐธรรมนูญ (The Supremacy of Constitution) โดยอํานาจ
สูงสุดของกฎหมายเปนลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําใหรัฐธรรมนูญแตกตางหรือมีฐานะ 
สูงกวากฎหมายธรรมดา ดังนี ้

  (1) แกไขเพ่ิมเติมไดยากกวากฎหมายธรรมดา การพิจารณาแกไขหรือเปล่ียนแปลง
รัฐธรรมนูญตองมีกระบวนการท่ีพิเศษและยากกวากฎหมายธรรมดา เชน ตองเสนอเปนญัตติแกไข
เพ่ิมเติม โดยญัตตินั้นตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอ
ญัตติดังกลาวไดเม่ือพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได  

  (2) กําหนดความผิดรายแรงสําหรับการละเมิดตอรัฐธรรมนูญโดยกําลังบังคับ  
หรือดวยการกระทําใด ๆ ดวยการกําหนดเชนนี้เปนส่ิงท่ีทําใหบุคคลท่ีคิดละเมิด หรือลมลาง 
ตอรัฐธรรมนูญ มีความเกรงกลัวตอโทษท่ีหนัก และไมกลาท่ีจะกระทํา ลักษณะดังกลาวเชนนี้ 
เปนการแสดงความหมายของความสูงสุดแหงรัฐธรรมนูญท่ีจะถูกละเมิดไมได 

  (3) บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ยอมจะใชบังคับไมได 
บทบัญญัติแหงกฎหมายจะอยูในฐานะท่ีต่ํากวารัฐธรรมนูญ เนื่องจากบัญญัติขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ เพราะฝายนิติบัญญัติเปนผูบัญญัติกฎหมายและเปนองคกรท่ีไดรับมอบอํานาจ 
มาจากอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น ระบบการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ 
จึงเปนเครื่องพิทักษรักษาไวซ่ึงความหมายของความสูงสุดแหงรัฐธรรมนูญ 
  2. ทฤษฎีการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมีการควบคุมกฎหมายไมใหขัด
รัฐธรรมนูญเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

   (1) เพ่ือไมใหผูมีอํานาจบัญญัติกฎหมายท่ีใชอํานาจเกินขอบเขตดวยการบัญญัติ
กฎหมายท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   (2) เพ่ือรักษาดุลยภาพแหงการปฏิบัติหนาท่ีของแตละองคกร อันเปนกระบวนการ
แหงอํานาจทางการเมืองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 

   (3) เพ่ือรักษาความเปนกฎหมายสูงสุด (Supremacy of the Law) ไว เม่ือฝายนิติบัญญัติ 
ออกกฎหมายท่ีมีขอความหรือเจตนารมณขัดตอรัฐธรรมนูญ 
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  1)  พัฒนาการในทางประวัติศาสตรของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องลําดับช้ัน 

ของกฎหมาย โดยแบงพัฒนาการในการคนหารากฐานในทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวกับหลักความ
เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญออกไดเปนดังนี7้ 

1. แนวคิดของกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายพ้ืนฐาน  (Naturrecht und leges 
fundamentals) 

แนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติของภาคพ้ืนยุโรปถือวาเปนรากฐานท่ีสําคัญ
โดยเฉพาะแนวความคิดเกี่ยวกับลําดับช้ันของกฎหมาย Thomas Aquinus นักปรัชญาปลายยุคกลาง
ไดจําแนกออกเปน 3 ชนิด8 คือ กฎธรรมชาติ กฎสวรรค และกฎท่ีมนุษยสรางขึ้น ซ่ึงเรียกวา 
“mensura mensurata” ซ่ึงหากขัดแยงกับกฎธรรมชาติ กฎของมนุษยยอมไมอาจมีผลบังคับ 
เปนกฎหมายได หรือกลาวไดวากฎหมายธรรมชาติถือเปนปทัสถานท่ีเหนือกวา (norma superior) 
ซ่ึงผูกพันตอกฎหมายท่ีออกโดยผูมีอํานาจในการออกกฎหมาย การจัดลําดับช้ันของกฎหมาย
ดังกลาวในยุคกลางทําใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของลําดับช้ันกฎหมายและความหมายของลําดับช้ัน 
ของกฎหมาย และไดมีอิทธิพลตอนักกฎหมายยุคใหม เชน Grotius , Christain Wolff และ Emer de 
Vattel เปนตน 

แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติมีบทบาทสําคัญในชวงของพัฒนาการยุคใหม 
ท้ังในทางรูปแบบ (Formal) ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนฐานของแนวคิดลําดับช้ันของกฎหมาย สวนในทาง
เนื้อหา (Inhaltlich) ของกฎหมายธรรมชาตินั้น มีกฎเกณฑท่ีสําคัญโดยยอมรับสิทธิท่ีติดตัวมนุษย 
อันเปนสิทธิท่ีกําหนดความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคลดวยกันและกําหนด
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับรัฐ และแนวคิดดังกลาวอาจไดรับการรับรองไวในกฎหมาย
พ้ืนฐาน (Leges fundamentals) หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ (constitutional laws) ซ่ึงเปนกฎหมาย
บัญญัติท่ีอยูในลําดับช้ันท่ีสูงกวา และเปนการนําแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติมาบัญญัติรับรอง
เปนกฎหมายบานเมือง โดยท่ีแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติไดมีบทบาทในทางทฤษฎีการเมือง
และในทางปฏิบัติทางกฎหมายของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป 

 
 
 

                                                
 7 สุรพล  นิติไกรพจน  วรพจน  วิศรุตพิชญ  วรจตน  ภาคีรัตน  บรรเจิด  สิงคะเนติ และธีระ  สุธีวรางกูร. 
(2546). ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ. หนา 22-26. 
 8 จํานง  ทองประเสริฐ. (2534). ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง (พิมพครั้งท่ี 5). หนา 257. 
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2. แนวความคิดของ John Locke , Rousseau และ Siéyés เกี่ยวกับความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ มีลักษณะเปนสัญญาประชาคมท่ีใหสมาชิกในสังคมตกลงและยอมรับ 
ในหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ เพ่ือจํากัดอํานาจรัฐไมใหถูกใชตามอําเภอใจและหากมีการละเมิด
ตองมีกระบวนการคุมครองสิทธิของประชาชน ดังมีรายละเอียดดังนี ้

(1) จอหน ล็อค (John Locke) 
จอหน ล็อค เห็นวา มนุษยและสังคมแยกจากกันไมได เพราะสังคมประกอบขึ้น 

จากมนุษย และมีวัตถุประสงคสุดทายเพ่ือความสงบสุขและความผาสุกของมนุษยซ่ึงเปนสมาชิก
ของสังคม แตหากมีการละเมิดกฎธรรมชาติ (Loi de nature) ซ่ึงไมมีสภาพบังคับ โดยอาจเกิดปญหา
ความไมเทาเทียมกัน การเอารัดเอาเปรียบ เกิดความไมสงบ มนุษยจึงมีเจตนาท่ีจะเขารวมสังคม 
และเจตนาท่ีตรงกันของมนุษยทุกคนท่ีตองการความม่ันคงปลอดภัย จึงทําใหเกิดสัญญาสังคมขึ้น 
และเม่ือมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น มนุษยแตละคนยอมยินดีสละสิทธิตามธรรมชาติท่ีจะบังคับกันเอง 
โดยโอนสิทธิในการบังคับใหสังคม  ดังนั้น สัญญาประชาคมหรือสัญญาสังคมจึงเกิดขึ้นจากการ 
ตกลงของมนุษยผูมีอิสระ และมีวัตถุประสงคในการคุมครองทรัพยสินและความผาสุกของมนุษย 
อยางไรก็ตาม มนุษยไมไดสละเสรีภาพท้ังหมดใหสังคม สละเพียงเฉพาะเสรีภาพบางสวนเทานั้น 
นอกจากนี้ จอหน ล็อค ยังยืนยันวา เสรีภาพเปนกฎเกณฑพ้ืนฐานของระบอบการปกครอง และตอง
สรางสถาบันการเมืองขึ้นมาเพ่ือคุมครองเสรีภาพ9  

(2) รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 
รุสโซ เห็นวา การท่ีมนุษยยินยอมมารวมเปนสังคมนั้นกอใหเกิดสัญญาประชาคมขึ้น  

ซ่ึงเปนสัญญาท่ีสมาชิกในสังคมแตละคนทําสัญญากับคนอ่ืน ๆ ทุกคนวา “เราทุกคนจะยอมมอบ
รางกายและอํานาจทุกอยางท่ีมีอยูรวมกันภายใตอํานาจสูงสุดของเจตนจํานงรวมกันของสังคม  
และเราก็จะไดรับสวนในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ีแยกจากกันไมไดของสวนรวม ผูเขารวมแตละคน 
รวมกับทุกคนไมใชกับใครคนใดคนหนึ่ง โดยนัยนี้ เขาผูนั้นไมตองเช่ือฟงใครนอกจากตัวเอง  
และยังคงมีเสรีภาพเหมือนเม่ือกอน” รัฐาธิปตยจึงไดแก เจตนารมณรวมกันของปวงชนท้ังมวล 
(volonté générale) อันเปนเจตนารมณของสังคม ไมใชของปจเจกชนแตละคน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีละเมิด 
ลบลาง โอน แบงแยกไมได และส้ินสูญเส่ือมคลาย และรุสโซ เห็นวา ตองแยกเจตนารมณรวมกัน
ออกจากเจตนารมณเอกฉันท (volonté unanime) เพราะเปนไปไมไดท่ีทุกคนจะมีความเห็นตรงกัน
ท้ังหมด ควรตองใหความสําคัญกับทุกเสียง เพียงแตเสียงขางมากยอมแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ
รวมกันอยางแทจริง  ดังนั้น แมวาเจตนารมณรวมกันจะเปนเจตนารมณสูงสุด แตก็อาจแตกตาง 
                                                
 9 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. (2537). กฎหมายมหาชน: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชน
ยุคตาง ๆ. หนา 46-47. 
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จากประโยชนสวนบุคคลของสมาชิกแตละคนได10 โดยรุสโซไดนําแนวความคิดสัญญาประชาคม 
มาสรางทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน (la souveraineté populaire) กลาวคือ11 

(2.1) ราษฎรแตละคนมีสิทธิท่ีจะเลือกผูปกครอง เพ่ือเปนการแสดงออกซ่ึงสวน 
แหงอํานาจอธิปไตยของตน โดยนํามาซ่ึงหลักการเลือกตั้งอยางท่ัวท้ังประเทศ (universal suffrage) 

(2.2) การมอบอํานาจของราษฎรใหผูแทนนั้นเปนการมอบอํานาจในลักษณะท่ีเปน
ผูแทนตองอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง (mandate impératif) 

(3) ซีเอเยส (Siéyés) 
ซีเอเยส เห็นวา รัฐบาลมีขึ้นเพ่ือปกปองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และความ 

เสมอภาคปราศจากอภิสิทธ์ิเทานั้นท่ีเปนรากฐานของสังคมท่ีดี และสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ีเปนสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐตองคุมครอง มีเสรีภาพ กรรมสิทธ์ิ และความม่ันคง ซีเอเยสมีความเช่ือวา 
การคุมครองเสรีภาพท่ีดีนั้น มีขึ้นไดในระบบท่ีอํานาจถูกทําใหออนตัวลง และแบงแยกการใช
อํานาจอธิปไตย12 ซีเอเยสไดเสนอทฤษฎีกฎหมายมหาชนใหม คือ ประการแรก การแบงแยก
ระหวางอํานาจสูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (le pouvoir constituant) ซ่ึงเปนอํานาจ
หนาท่ีเปนของประเทศชาติ (nation) ท่ีมอบให ผูแทนไปสรางรัฐธรรมนูญเพ่ือกอตั้งองคกร 
เพ่ือปกครองประเทศ อํานาจนี้สูงสุดไมมีขอจํากัด หรือขอผูกมัดโดยกฎเกณฑใด ๆ ท่ีมีอยูกอน 
ซ่ึงแตกตางจากอํานาจประการท่ีสอง อํานาจขององคกรท่ีไดรับมาจากการกอตั้ง (pouvoir constitué) 
ซ่ึงถือวาเปนอํานาจขององคกรท่ีรัฐธรรมนูญตั้งขึ้น โดยเปนอํานาจท่ีถูกจํากัดและกําหนดขอบเขต 
โดยรัฐธรรมนูญซ่ึงองคกรนั้น ๆ ตั้งขึ้น  ท้ังนี้ ในทัศนะของซีเอเยส กฎหมายจึงมีศักดิ์ (hiérachtie) 
โดยกฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายธรรมชาติจะเปล่ียนแปลงไมได รองลงมา คือ รัฐธรรมนูญซ่ึงชาติ
เปนผูรางและแกไขโดยใชอํานาจสูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (le pouvoir constituant) 
รองลงมาอีก คือ กฎหมายธรรมดาท่ีผูแทนราษฎรของชาติตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจท่ีไดรับมอบมา
จากรัฐธรรมนูญ (pouvoir constitué)13 
  การท่ีซีเอเยสเสนอทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ เพราะชาติเปนสภาพความ
เปนจริงท่ีอยูเหนือราษฎรซ่ึงมีชีวิตอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เทานั้น ชาติเปนนิติบุคคลท่ีมีชีวิต
จิตใจ ดํารงอยูคงทนกวาราษฎรในแตละยุคสมัย เปนความตอเนื่องของราษฎรในสังคมนั้น ๆ ซ่ึงผล
ของทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ทําใหอํานาจการเลือกตั้งเปนส่ิงท่ีชาติมอบใหแก

                                                
 10 แหลงเดิม.  
 11 โภคิน  พลกุล. (2529). ปญหาและขอคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย (พิมพครั้งท่ี 1). หนา 11-12. 
 12 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. เลมเดิม. หนา 53. 
 13 แหลงเดิม. หนา 46-47.  
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ราษฎรในฐานะองคกรท่ีมีหนาท่ีเลือกผูแทนของชาติ จึงไมจําเปนตองเปนการเลือกตั้งแบบท่ัวถึง 
ผูแทนจึงไมไดเปนผูแทนเฉพาะเขตเลือกตั้งของตนเทานั้น แตเปนผูแทนของชาต1ิ4   

นอกจากนี้ตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในยุคแรกเริ่มในสมัยกรีกโรมันจะให
ความสําคัญกับกฎหมายในฐานะท่ีเปนกฎเกณฑท่ีควบคุมความประพฤติของผูปกครอง อันจะนํามาซ่ึง
ผูปกครองท่ีดี โดยมีเพลโต (Plato) นักปรัชญาชาวกรีกเปนเจาของแนวคิดดังกลาว และไดรับการ
พัฒนาอีกครั้งในสมัยโรมัน คือ ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) ซ่ึงมีแนวคิดวากฎหมาย
คือสัญญารวมกันของประชาชนและไดกลายเปนสวนประกอบสําคัญท่ีสุดของแนวคิดรัฐธรรมนูญ
นิยมในตะวันตกในเวลาตอมา และตอมาอริสโตเติ้ล (Aristotal) นักปรัชญาชาวกรีกก็ไดเนนแนวคิด 
ในการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญอันเปนเครื่องมือของรัฐในการวางกลไกในการปกครองประเทศ
ตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม ซ่ึงเห็นไดจากกรณีท่ีผูปกครองกระทําผิดจารีตประเพณี 
จึงถูกจํากัดอํานาจผูปกครอง เชน ประเทศอังกฤษในตนคริสตศตวรรษท่ี 13 พระเจาแผนดินอังกฤษ 
(พระเจาจอหน) ถูกมองวาประพฤติผิดประเพณีการปกครองจึงถูกขุนนางโคนลมอํานาจ ขุนนาง
เหลานั้นจึงบังคับใหพระเจาจอหนลงพระนามในเอกสารช้ินหนึ่ง ช่ือวา แมกนาคารตา (Magna 
Carta) วาพระองคจะปกครองตามจารีตท่ีมีมาแตเดิม เชน จะไมทําการจับกุมคุมขังบุคคลท่ีไมมี
ความผิด เปนตน หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1646 มีการขอใหพระเจาชารลลงพระปรมาภิไธย 
ในกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกวา Petition of Rights หรือ คําขอสิทธิ ซ่ึงมีการจํากัดพระราชอํานาจของ
กษัตริยไมใหทรงใชพระราชอํานาจโดยปราศจากความยินยอมจากรัฐสภา หรือในป ค.ศ. 1688  
มีเหตุการณท่ีขุนนางและสามัญชนอังกฤษรวมกันตั้งกองกําลังขึ้นตอสูกับพระเจาเจมสท่ี  2 
จนตองหนีออกจากประเทศอังกฤษและท้ิงตราแผนดินลงแมน้ําเทมส  หลังจากนั้นมีการเชิญ 
พระเจาวิลเล่ียมกับพระนางแมรี่มาปกครองแลวมีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกวา Bill of Rights 
หรือพระราชบัญญัติสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากเหตุการณดังกลาวไดปรากฏแนวคิดพ้ืนฐาน 
ของทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยมในสองประการ คือ 

ประการแรก  เปนการแสดงถึงความพยายามในการนํากฎหมายลายลักษณอักษรเขามา
แทนท่ีจารีตประเพณีท่ีไมมีความแนนอนเพ่ือจํากัดอํานาจผูปกครองและรับรองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนผูอยูภายใตการปกครอง ซ่ึงไดพัฒนาไปเปนกระแสท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 
ในคริสตศตวรรษท่ี 18 จนมาถึงปจจุบัน 

ประการท่ีสอง  การพัฒนาในชวงแรกนี้ยืนอยูบนขอตกลงท่ีเรียกวา สัญญาสังคม  
การท่ีขุนนางขอใหพระเจาแผนดินลงนามในเอกสารทางการเมืองดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานความคิด
ท่ีวาผูปกครองคือกษัตริยตองปกครองประชาชนตามจารีตประเพณีท่ีเปนเสมือนสัญญาสังคม 
                                                
 14 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม. หนา 12-13. 
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ท่ีไดรับการยอมรับมาในอดีต เม่ือผูปกครองไมทําตามคําม่ันสัญญานั้น ผูอยูภายใตการปกครอง 
คือขุนนางและประชาชนยอมมีสิทธิท่ีจะเรียกทวงใหผูปกครองปฏิบัติตามสัญญาได 

ตอมาในสมัยกลาง  มีหลักการอันเปน พ้ืนฐานของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 
สองประการ ดังนี้ 

ประการแรก  ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (Natural law) ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
เริ่มมีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ แตไดรับการยอมรับในตนยุคกลางซ่ึงเปนยุคท่ีศาสนาจักรโรมัน 
คาทอลิคและศาสนาคริสตมีอิทธิพลท่ีสุดในสังคม นักกฎหมายธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงคนแรก คือ 
เซนต ออกุสติน (Saint Augustin) ซ่ึงเขียนหนังสือช่ือ “นครของพระเปนเจา” เพ่ือแสดงใหเห็นวา 
รัฐและสังคมมีสองประเภท คือ นครทางโลกกับนครของพระเจา และนครทางโลกนั้นก็มาจาก 
พระเจาเชนกัน และปรัชญาเมธีกฎหมายธรรมชาติคนท่ีสอง  คือ เซนตโทมัส อไควนัส  
(Saint Thomas d’Aquinus) (ค.ศ. 1227-1274) ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปรัชญากรีกโดยเฉพาะอริสโตเติ้ล  
อไควนัสไดเห็นวา นครเปนผลมาจากธรรมชาติและเหตุผลท่ีเกิดจากการรวมตัวของมนุษยในฐานะ
สัตวสังคมเพ่ือประโยชนรวมกัน โดยไดสรางระบบกฎหมายเพ่ือคุมครองมนุษยจากการรุกราน 
ของบุคคลอ่ืนไมวาในสังคมดวยกันเองหรือจากสังคมภายนอก และมนุษยยอมรับสังคมนี้ได 
ดวยเหตุผล ความเห็นดังกลาวไดแสดงถึงการใหเหตุผลของการมีอยูของสังคมท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาต ิซ่ึงเหตุผลนี้เองเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหมนุษยสามารถออกกฎหมายมาแกไขส่ิงท่ีไมมีเหตุผล
ใหสอดคลองกับธรรมชาติได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ปรัชญาของสํานักกฎหมายธรรมชาติ 
ไดเปล่ียนความเช่ือในทางศาสนาท่ีถือวากฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายท่ีมาจากเจตจํานง 
ของพระผูเปนเจาซ่ึงมีฐานะเหนือกวากฎหมายท่ีรัฐบัญญัติขึ้น เปนการใหความสําคัญกับเหตุผล 
ของมนุษยและใหความสําคัญกับการออกกฎหมายมาจํากัดความไรเหตุผลของจารีตประเพณี 
แหงทองถ่ิน อันเปนหนทางไปสูการจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นมาจํากัดอํานาจของผูปกครอง 
และคุมครองสิทธิตามธรรมชาติอันไมอาจลบลางไดของมนุษย ซ่ึงถือเปนวัตถุประสงคประการ
สําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม ถือไดวากฎหมายธรรมชาติ 
เปนรากฐานของการจํากัดอํานาจรัฐและคุมครองสิทธิเสรีภาพของมนุษยโดยกฎหมายธรรมชาตินี้ 
มีอํานาจเหนือรัฐ กลาวคือ รัฐตองเคารพกฎธรรมชาติ กฎหมายท่ีรัฐบัญญัติขึ้นจะมีสภาพบังคับ 
ก็ตอเม่ือสอดคลองกับกฎหมายธรรมชาต ิ

ตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 17 ไดมีนักปรัชญาชาวฮอลันดา ช่ือ โกรติอุส (Grotius) 
(ค.ศ. 1583-1645) เสนอแนวความคิดอันสนับสนุนความเปนเหตุเปนผลของกฎหมายธรรมชาติ
ขึ้นมาใหม โกรติอุส เช่ือวาธรรมชาติของมนุษยเปนท่ีมาของกฎหมายธรรมชาติ  ดังนั้น จึงทําให
กฎหมายธรรมชาติไมมีการเปล่ียนแปลง และเปนกฎหมายสากลท่ีใชบังคับกับคนทุกชาติทุกภาษา
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และทุกยุคทุกสมัย จากแนวความคิดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการยึดถือในเรื่องเหตุผลของมนุษย 
ในการกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเพ่ือปกปองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพและถือเปนพ้ืนฐานแนวคิด
กฎหมายธรรมชาติอันเปนตนกําเนิดแนวความคิดสภาวะตามธรรมชาติ และตามมาดวยแนวความคิด
สัญญาประชาคม ซ่ึงมีอิทธิพลตอแนวความคิดของ ฮอปส ล็อค และ รุสโซ ในการทําขอตกลง 
ของสังคมโดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนไดรับความคุมครองจากรัฐและขณะเดียวกันรัฐ 
ก็ตองถูกจํากัดการใช อํานาจ ไมใหใชอํานาจมาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเปนท่ีมา 
ของคําประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 1776 และคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 
ของฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1789  

ประการท่ีสอง  “ทฤษฎีประชาธิปไตยเสรีนิยม” อันมีรากฐานแนวคิดมาจาก “สัญญา
ประชาคม” ท่ีประชาชนตกลงยินยอมสละสิทธิเสรีภาพท่ีเคยมีอยูตามธรรมชาติบางประการใหแก
ผูปกครองเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการสังคม ซ่ึงสัญญาสังคมตามแนวคิดสัญญาประชาคมไดรับการ
พัฒนามาเปนเอกสารท่ีเรียกวา “รัฐธรรมนูญ” ถือเปนกลไกในการดําเนินการตามแนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยม 

นอกจากนี้ พัฒนาการในการจํากัดอํานาจรัฐซ่ึงเปนวัตถุประสงคประการหนึ่ง 
ของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมยังถูกสนับสนุนดวยทฤษฎีประชาธิปไตยเสรีนิยม คือ “ปรัชญาวาดวย
การแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย” การแยกผูใชอํานาจรัฐออกเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร  
และฝายตุลาการจะทําใหเกิดการหยุดยั้งการใช อํานาจอันไมชอบมากระทบสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ดวยเหตุดังกลาวการแบงแยกอํานาจอธิปไตยจึงเปนทฤษฎีรากฐานของรัฐธรรมนูญ
นิยมอีกทฤษฎีหนึ่ง แนวความคิดท่ีปรากฏในพัฒนาการชวงท่ีสองอันประกอบแนวคิดกฎหมาย
ธรรมชาติ สัญญาประชาคม และการแบงแยกการใชอํานาจนั้น เปนพัฒนาการอันแสดงถึงการ
วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญท่ีไดพัฒนาไปเปนรูปแบบของรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร  
ซ่ึงเห็นไดจากการประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ. 1776 และมีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญ ในป ค.ศ. 1787 และการปฏิวัติใหญในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1789 อันนําไปสู 
การจัดทําคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ป ค.ศ.1789 และการจัดทํารัฐธรรมนูญลายลักษณ
อักษร ในพัฒนาการในชวงท่ีสองนี้ไดเปนหลักการท่ีรัฐธรรมนูญในระบบสากลยึดถือในปจจุบัน 
ไดแก 

1) รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนสัญญาประชาคมตองใหคนท้ังสังคมมีสวนรวม 
ในการจัดทํา 

2) รัฐธรรมนูญตองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
ของคนแตละคนตามสัญญาประชาคมของกฎหมายธรรมชาต ิ
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3) รัฐธรรมนูญจะตองใหความสําคัญกับการทําใหการจํากัดอํานาจของผูปกครอง 
มีประสิทธิภาพจริง ๆ ซ่ึงไมมีทางอ่ืนนอกจากจะตองใชหลักการแบงแยกอํานาจลงไปจัดโครงสราง
การปกครองของรัฐ 

4) รัฐธรรมนูญตองเปนการปกครองโดยความยินยอมของผูอยูใตปกครอง 
5) มีการปกครองโดยกฎหมายท่ีเรียกวา “นิติรัฐ”  
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในสมัยใหม มีหลักการท่ีสําคัญ คือ รัฐธรรมนูญตองมีหนาท่ี

สรางระบบการเมืองท่ีมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ การบริหารบานเมืองดําเนินการไปดวยความ
โปรงใส ซ่ึงรัฐตองมีการตรวจสอบการใชอํานาจของผูปกครองไมวาฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 
หรือฝายตุลาการ เพ่ือใหการใชอํานาจรัฐไมเปนไปตามอําเภอใจตามหลักการจํากัดอํานาจรัฐ  
ซ่ึงผลสุดทายก็จะนําไปสูการรับรองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของประชาชนจะไมถูกละเมิดจากรัฐ 
แตหากมีการละเมิดก็สามารถอางยันตอรัฐเพ่ือใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดรับการรับรอง 
และคุมครองได จนเปนหลักการอันเหมาะสมท่ีปรากฏเปนกรอบในการดําเนินการใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมาจํากัด
อํานาจของผูปกครองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สรางความเปนธรรมในสังคม และ
ใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ เพ่ือความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม คือ แนวความคิดท่ีจะใชรัฐธรรมนูญ 
ลายลักษณอักษรในฐานะกฎหมายสูงสุดใหเปนเครื่องมือในการกําหนดรูปแบบการปกครอง 
กําหนดกลไกอันเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการจัดการองคกรบริหารของรัฐ และการจํากัดอํานาจรัฐ
และองคกรของรัฐไมใหกลายเปนอํานาจตามอําเภอใจและอํานาจทรราชยในทายท่ีสุด นอกจากนี้ 
ตามแนวทางลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด โดยมีศาลรัฐธรรมนูญ 
เปนองคกรท่ีใหหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุด และมีลักษณะเปนสัญญาประชาคม คือ  
มาจากการยอมรับของสมาชิกในสังคมรวมกัน หากมีการละเมิดก็จะตองมีกระบวนการคุมครอง 
ใหประชาชนสามารถฟองคดีใหเยียวยาความเสียหายได การท่ีรฐัธรรมนูญจะมีความสําคัญมากนอย
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับสาระสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
  2)  ความหมายของความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา รัฐธรรมนูญมีสถานะในทาง
กฎหมายสูงกวากฎหมายอ่ืนใดท้ังปวงท่ีมีผลบังคับใชภายในรัฐ โดยมีท่ีมาจากแนวความคิดเรื่อง 
“ลําดับช้ันของกฎหมาย” (hierarchy of Law) ท่ีถือกันวาบรรดากฎหมายท่ีมีอยูมากมายหลายรูปแบบ 
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ยอมมีกฎหมายรูปแบบหนึ่งซ่ึงคง “ความเปนกฎหมายสูงสุด”15 และไดรับการบัญญัติรับรอง 
เปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของสหรัฐอเมริกาตามบทบัญญัติหมวด 6 มาตรา 2 ท่ีวา 
“This Constitution…shall be the Supreme Law of the Land, and the Judges in every State shall be 
bound thereby.” ซ่ึงหมายความวา รัฐธรรมนูญนี.้..จะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศและผูพิพากษา
ในทุกมลรัฐจะถูกผูกพันดังวานั้น และนับแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ป ค.ศ. 1789 เปนตนมา การนําหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมาใชจึงเปนแบบอยาง
ใหกับการบัญญัติรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ16  อยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนดความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ แตหากไมมีการประกันสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแลว 
ยอมอาจถูกลวงละเมิดได จึงตองมีการกําหนดใหมีองคกรและกระบวนการตาง ๆ เพ่ือวินิจฉัยวา 
บทบัญญัติกฎหมายหรือการกระทําใด ๆ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ เชน การกําหนดใหบทกฎหมาย 
หรือการกระทําใด ๆ จะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได เพ่ือเปนการประกันสถานะความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอยางหนึ่งซ่ึงใชกันอยางแพรหลายในประเทศท่ีมีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย หรือประเทศท่ีใชระบอบรัฐธรรมนูญนิยม การกําหนดใหมีองคกร 
และกระบวนการในการวินิจฉัยวา บทกฎหมายหรือการกระทําใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม การกําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทําไดยากกวากฎหมายธรรมดา  หรือ 
การกําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และมีผลทําใหกฎหมายซ่ึงขัดกับรัฐธรรมนูญตกเปน
โมฆะ ไมอาจบังคับใชไดตามอิทธิพลแนวความคิดของ Edward Coke ท่ีไดวินิจฉัยในคดี 
ของนายแพทย Bonhan เม่ือ ค.ศ. 1610 ไดกลายมาเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการประกาศความเปน
อิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 คําประกาศอิสรภาพดังกลาว
ไดสรางหลักพ้ืนฐานทางการเมืองโดยใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง  
ซ่ึงในคําปรารภของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลาวไววา “We the People of the United States do 
ordain and establish this Constitution for the United States of America.” จ า ก บ ท บั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนครั้งแรกท่ีแนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชน (die Idee der Volkssouveraenitaet) ประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติ อํานาจในการจัดใหมี
รัฐธรรมนูญท่ีตกเปนของผูมีอํานาจสูงสุด หรือประชาชน ไดรับการกอตั้งขึ้นและไดกําหนดให
อํานาจหนาท่ีใหแกองคกรของรัฐและกระบวนการในการใชอํานาจรัฐ อํานาจรัฐท่ีไดรับการกอตั้งขึ้น

                                                
 15 วรเจตน  ภาคีรัตน. (2535).  “ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ”. 90 ป  
ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ. หนา 193-194. 
 16 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. (2525, สิงหาคม). “การแบงแยกอํานาจกับการตีความรัฐธรรมนูญ”. วารสาร
กฎหมายปกครอง, 1 (2). หนา 380. 
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โดยรัฐธรรมนูญตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น อํานาจนิติบัญญัติซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอํานาจรัฐ
จึงไมมีขอยกเวนใด ๆ ท่ีจะไมผูกพันตอรัฐธรรมนูญ17 
  Rainer Wahl18 เห็นวา หลักความเปนกฎหมายสูงสุดกอใหเกิดผลท่ีสําคัญอยางนอย  
สามประการดังนี้ 
  ประการท่ีหนึ่ง  รัฐธรรมนูญยอมเปนหลักเกณฑในการตีความช้ันศาล โดยเหตุนี้ 
รัฐธรรมนูญจึงตองมีความแนนอนชัดเจนใหมาก ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดเกี่ยวกับขอบเขต 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑในทางรัฐธรรมนูญตองแตกตางอยางชัดเจนกับหลักเกณฑ
ของกฎหมายท่ีถูกตรวจสอบ และตองตีความใหแตกตางไปจากหลักเกณฑของกฎหมาย 
ท่ีถูกตรวจสอบ ถามีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การใหความหมาย 
หรือการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตองตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยางอิสระ 
จากบทบัญญัติกฎหมายอ่ืน ๆ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดจึงเปนหลักของการแบงแยก (Konzept 
der Trennung) ไมใชหลักของการมีผลรวมกันระหวางรัฐธรรมนูญกับกฎหมายท่ีไดรับการ
ตรวจสอบ หลักการดังกลาวนี้มีความเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไมให
อาศัยการตีความท่ีสงผลใหขอบเขตและความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเกิดความ 
ไมชัดเจน 
  ประการท่ีสอง  หลักความเปนกฎหมายสูงสุดเปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
บทบัญญัติของกฎหมายสองบทบัญญัติ และความสัมพันธระหวางองคกรและภาระหนาท่ี 
ขององคกร กลาวคือ หลักความเปนกฎหมายสูงสุด นัยหนึ่งหมายถึง การอยูในลําดับท่ีต่ํากวา 
ของกฎหมาย โดยขณะเดียวกันหมายถึง การอยูในลําดับท่ีต่ํากวาขององคกรนิติบัญญัติ ซ่ึงหมายถึง
องคกรท่ีใหรัฐธรรมนูญ องคกรท่ีสามารถแกไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงองคกรท่ีตีความรัฐธรรมนูญ
แลวกอใหเกิดผูกพันดวย โดยท่ีการตีความรัฐธรรมนูญท่ีถูกตองไมใชเปนเพียงการตีความ 
โดยมุงหมายเพ่ือใหสิทธิเรียกรองในทางสารบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนเอกสิทธ์ิท่ีมีคุณคาสูงสุด
และตีความขยายสิทธิเรียกรอง หากแตแทจริงแลวการตีความรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับองคกรนิติบัญญัติดวย ซ่ึงความสัมพันธขององคกรท้ังสองตองวางอยู
บนพ้ืนฐานของความชอบธรรมเชนเดียวกัน 
 
 
                                                
 17 สุรพล  นิติไกรพจน  วรพจน  วิศรุตพิชญ  วรจตน  ภาคีรัตน  บรรเจิด  สิงคะเนติ และธีระ  สุธีวรางกูร.  
เลมเดิม. หนา 31. 
 18 แหลงเดิม. หนา 33-35. 
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  ประการท่ีสาม  การใหอํานาจอยางกวางขวางแกศาลรัฐธรรมนูญ เปนการกําหนด
โครงสรางของรัฐท่ีมีความสําคัญตอรัฐธรรมนูญและกระบวนการในทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนศาลท่ีทําใหกระบวนการในทางการเมืองมีลักษณะเปนกฎหมายมากขึ้น เพราะทําใหความ
ผูกพันในทางกฎหมายของกระบวนการในทางการเมืองมีประสิทธิผลมากขึ้น หลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงถึงการเปนทางเลือกของรัฐท่ีปกครอง
โดยรัฐธรรมนูญและเปนองคกรท่ีทําใหหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐมีผลในทางกฎหมาย
อยางสมบูรณ 

Franz-Joseph Peine19 มีความเห็นวา การท่ีจะทําใหการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญบรรลุความมุงหมายได 
ตองประกอบดวยเง่ือนไขหกประการ ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง  รัฐธรรมนูญตองเปนหลักเกณฑการออกกฎหมาย โดยภาระหนาท่ี 
ในฐานะท่ีเปนกฎเกณฑหลักของรัฐธรรมนูญอาจแสดงออกไดสองกรณี กรณีแรก รัฐธรรมนูญ 
ไดกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขในทางรูปแบบสําหรับกระบวนการในการออกกฎหมาย สวนกรณีท่ีสอง 
รัฐธรรมนูญอาจกําหนดหลักเกณฑในทางเนื้อหาของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  ดังนั้น การควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจึงเปนกระบวนการตรวจสอบในทางภาวะวิสัย ซ่ึงมีความ 
มุงหมายเพ่ือคุมครองรัฐธรรมนูญจากการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ เพ่ือใหเกิดหลักประกัน
ตอความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในทางรูปแบบและในทางเนื้อหา 

ประการท่ีสอง  การละเมิดตอรัฐธรรมนูญโดยองคกรนิติบัญญัติตองเปนกรณีท่ีสามารถ
เปนไปได จึงวางอยูบนบทสันนิษฐานท่ีวา จําเปนตองคุมครองรัฐธรรมนูญจากการกระทํา 
ขององคกรนิติบัญญัติ จึงเปนกรณีท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคของระบบกฎหมายท่ีมีการจัดลําดับช้ัน
ของกฎหมาย 

ประการท่ีสาม  การมีลําดับช้ันของกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยูในลําดับช้ันท่ีสูงสุด 
การทําใหรัฐธรรมนูญอยูในลําดับท่ีสูงสุดก็ตอเม่ือในโครงสรางของระบบกฎหมายมีลักษณะ 
เปนปรามิดโดยมีรัฐธรรมนูญอยูท่ีจุดสูงสุดของปรามิด รัฐธรรมนูญจึงมีฐานะเปนกฎเกณฑหลัก 
ในการตรวจสอบกฎหมายท่ีอยูในฐานะต่ํากวา หลักดังกลาวจึงมีลักษณะเปน “หลักความขัดแยง” 
(ein Kollisionsprinzip) ในขณะเดียวกันหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญยอมตองการ
หลักประกันเพ่ือไมใหรัฐธรรมนูญไมมีผลบังคับใชและสูญเสียภาระหนาท่ีในฐานะท่ีเปนกฎเกณฑ
หลักของระบบกฎหมาย 

                                                
 19 แหลงเดิม. หนา 35-37.    

DPU



 21 

ประการท่ีส่ี  การท่ีจะทําใหหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุดบรรลุความมุงหมาย
ไดตอเม่ือ ในทางทฤษฎีจะตองทําใหเกิดความแตกตางระหวางอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
(verfassunggebende Gewalt) หรืออํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญ (verfassungsändernde Gewalt)
กับอํานาจในการออกกฎหมายธรรมดา (normale Gesetzgebungsgewalt) และทําใหเกิดความ
แตกตางไวในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองคกรและกระบวนการในการกระทําดังกลาว เพราะหาก
พิจารณาวาการแกไขรัฐธรรมนูญเปนการแกไขกฎหมายธรรมดา องคกรนิติบัญญัติซ่ึงเปนองคกร 
ท่ีแกไขกฎหมายธรรมดายอมสามารถยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังหมดหรือแกไขเพ่ิมเติมบางสวนได  
ในกรณีนี้จะทําใหเกิดความออนดอยลงของรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร อันนําไปสูการสูญเสีย
ความเปนหลักเกณฑหลักในการออกกฎหมายธรรมดา หลักความเปนกฎหมายสูงสุด 
ของรัฐธรรมนูญไมเพียงแตตองทําใหเกิดหลักประกันตอรัฐธรรมนูญเทานั้น แตตองทําใหเกิดบรรลุ
ความมุงหมายในทางปฏิบัติดวยโดยการกระทําขององคกรตุลาการ 

ประการท่ีหา  ระบบกฎหมายตองยอมใหมีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหองคกรตุลาการมีอํานาจในการตรวจสอบเรื่องดังกลาว  
หรือเรียกวา “สิทธิในการตรวจสอบของตุลาการ” (das richterliche Prüfungsrecht) โดยองคกร 
นิติบัญญัติไมอาจเปนผูตรวจสอบเองไดเนื่องจากเปนการตรวจสอบในเรือ่งของตนเอง 

ประการท่ีหก  คําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ตองไดรับการยอมรับจากองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ เนื่องจากคําวินิจฉัย
ของศาลสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญยอมผูกพันองคกรของรัฐท้ังหลาย   

ดังนั้น  หลักความเปนกฎหมายสูงสุดเปนหลักการยอมรับลําดับช้ันของกฎหมาย โดยมี
รัฐธรรมนูญอยูในลําดับช้ันสูงสุด และเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางกฎหมายท่ีตางลําดับช้ัน
และความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐตาง ๆ กับรัฐธรรมนูญท่ีองคกรของรัฐตาง ๆ อยูในฐานะ 
ท่ีต่ํากวารัฐธรรมนูญ  ท้ังนี ้รัฐธรรมนูญยังตองเปนหลักเกณฑหลักในการออกกฎหมาย ตองมีระบบ
กฎหมายท่ียอมใหองคกรตุลาการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได และองคกร
ของรัฐท้ังหลายตองผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลท่ีวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายดวย 

3)  การคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
การทําใหหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Vorrang der Verfassung)  

เกิดความม่ันคงยอมประกอบดวยหลักการ ดังนี้ 1) การทําใหรัฐธรรมนูญแกไขยาก (Erschwerung 
der Verfassungsänderung) 2) การใหสิทธิตอตาน (das Widerstandrecht) 3) หลักการแบงแยกอํานาจ 
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(Gewaltenteilung) 4) การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ 
(die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle) โดยสามารถอธิบายได ดังนี้20  

1) การทําใหรัฐธรรมนูญแกไขยาก (Erschwerung der Verfassungsänderung) 
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีกอตั้งอํานาจรัฐ แบงแยกอํานาจรัฐ และจํากัดขอบเขต 

ของอํานาจรัฐ รวมท้ังกําหนดภาระหนาท่ีขององคกรผูใชอํานาจรัฐ ภารกิจและการกระทําของ
อํานาจรัฐท้ังหลายจึงอยูบนพ้ืนฐานและอยูภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญ 
จึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีความสําคัญและมีวิธีการแกไขไดยากกวาบทบัญญัติของ 
กฎหมายอ่ืน ๆ    

2) การใหสิทธิตอตาน (das Widerstandrecht) 
สิทธิในการตอตานไดรับการอธิบายในปรัชญาวาดวยรัฐของยุคกลาง (die scholastische 

Staatsphilosophie) และไดรับการยอมรับวาเปนสิทธิในการตอตานผูปกครองท่ีปกครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย และตองเปนกรณีเกินขอบเขตท่ีรุนแรงจริง ๆ เทานั้น เพราะถือวาเปนการใชอํานาจ
เผด็จการโดยผูปกครอง แตไมสามารถใชสิทธิดังกลาวไดหากเปนการตอตานการปกครองท่ีชอบ
ดวยกฎหมายท่ีเปนการปกครองโดยทรราชย ตัวอยางของการบัญญัติสิทธิในการตอตานไวใน
รัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติสิทธิในการตอตานไวให 
ชาวเยอรมันมีสิทธิในการตอตานบุคคลซ่ึงตองการลมลางรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีมีการดําเนินการอ่ืน  ๆ
ไมอาจกระทําได และรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซ่ึงการกระทําใด ๆ   
ท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทาง 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ เปนตน  

3) หลักการแบงแยกอํานาจ (Gewaltenteilung)  
การควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยอาศัยหลักการแบงแยกอํานาจ (checks and balances) 

ปรากฏขึ้นอยางชัดเจนตามรัฐธรรมนูญของประเทสสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1787 โดยหลักการ
แบงแยกอํานาจในระบบประธานาธิบดี (ein Präsidialsystem) ยอมแตกตางไปจากหลักการแบงแยก
อํานาจในระบบรัฐบาลภายใตรัฐสภา (ein parlamentarisches Regierungssystem) หลักการแบงแยก
อํานาจในระบบนั้น ๆ จึงขึ้นอยูกับความมีประสิทธิผลตอการควบคุมตรวจสอบอํานาจรัฐหรือไม 

4)  การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ  
(die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle) 

 
 

                                                
 20 แหลงเดิม. หนา 37-41. 
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การทําให เกิดความม่ันคงตอหลักความเปนกฎหมายสูงสุดเกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดวยการใหศาลควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในชวงศตวรรษท่ี 19 
และไดมีความเห็นของ ซีเอเยส (Siéyés) เรียกรองวา การคุมครองรัฐธรรมนูญนั้นใหกระทําโดย 
ศาลรัฐธรรมนูญ ฝายท่ีเห็นดวยกับความเห็นดังกลาวไดใหเหตุผลวา ตามหลักการแบงแยกอํานาจ 
ศาลเปนองคกรท่ีตั้งขึ้นเพ่ือเปนองคกรอิสระในการวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมาย รวมท้ังบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญดวย แตมีฝายท่ีไมเห็นดวยกับการใหศาลมาควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมาย ดวยเหตุผลท่ีวาองคกรผูใชอํานาจรัฐนั้น ๆ ยอมตองมีความเปนอิสระภายใตความเห็น
ของตนเองในการตีความรัฐธรรมนูญ ไมควรทําใหอํานาจของศาลกลายเปนการใชอํานาจทาง
การเมือง 

 
2.2  หลักพ้ืนฐานในทางทฤษฎีของรัฐเสรีประชาธิปไตยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ 

หากพิจารณาหลักการพ้ืนฐานของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย ท่ีเกี่ยวกับการ 
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ จะมีสาระสําคัญ ดังนี้ 1. หลักประชาธิปไตย (Demokratieprinzip) กับ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 2. หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) กับศาลรัฐธรรมนูญ และ 3. การคุมครอง
หลักการพ้ืนฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยศาลรัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้ สําหรับหลักประชาธิปไตย
และหลักนิติรัฐเปนหลักท่ีมีความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน และเปนหลักท่ีมีสวนสนับสนุนซ่ึงกัน 
และกัน อาจกลาวไดวา หลักประชาธิปไตยเปนหลักท่ีเอ้ือใหเกิดหลักนิติรัฐ และขณะเดียวกัน 
หลักนิติรัฐก็เปนหลักท่ีสงเสริมสนับสนุนตอหลักประชาธิปไตย  ดังนั้น รัฐเสรีประชาธิปไตย 
ในความหมายของประเทศตะวันตกไมอาจสถาปนาความเปนรัฐเสรีประชาธิปไตยขึ้นมาได 
หากขาดหลักการใดหลักการหนึ่งดังกลาวขางตน 
 2.2.1  หลักประชาธิปไตย (Demokratieprinzip) กับศาลรัฐธรรมนูญ 
  ตามหลักประชาธิปไตยเปนหลักท่ีทําใหเกิดความชอบธรรมตอการใชอํานาจของรัฐ 
เพราะผูทําหนาท่ีปกครองนั้น โดยแทจริงแลวก็คือ ผูท่ีทําใหเจตจํานงของประชาชนปรากฏเปนจริง 
ตามทฤษฎีประชาธิปไตยมีการถกเถียงกันเรื่อง “เจตจํานงของประชาชน” วาหมายถึงอะไร และอาจ
เขาถึงเจตจํานงไดอยางไร ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดเปน 3 ฝาย ดังนี ้

ฝายท่ีหนึ่ง  อางถึงความคิดของ Rousseau เพ่ือสนับสนุนความเห็นท่ีวา เจตจํานงของ
ประชาชนคือเจตจํานงท่ัวไป  เจตจํานงท่ัวไปกับเจตจํานงของทุกคนนั้นยอมแตกตางกัน เจตจํานง
ท่ัวไปยอมมุงประโยชนสวนรวม สวนเจตจํานงของทุกคนนั้นมักจะมุงประโยชนสวนตัว เจตจํานง
ของทุกคนคือจํานวนรวมแหงเจตจํานงของเอกชน 
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ฝายท่ีสอง  เห็นวา เจตจํานงของประชาชนคือผลของการประนีประนอมกันระหวาง
ผลประโยชนท่ีแตกตางกันของปจเจกบุคคลแตละคน เพ่ือใหไดผลดังกลาวจึงจําตองดําเนินการ 
ตามกระบวนการท่ีเปดใหบุคคลสามารถเขารวมกระบวนการไดเสมอ 

ฝายท่ีสาม  ยังคงยึดถือหลักเจตจํานงของประชาชนคือผลของการประนีประนอม  
ซ่ึงเปนผลประโยชนของปจเจกบุคคลท่ีอาจแตกตางกันจนในท่ีสุด ซ่ึงใหมาประสานกันได  
แตในขณะเดียวกันก็จะตองมีการเคารพในคุณคารวมกันบางประการท่ีถือเปนหลักพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตในประชาคมเดียวกันดวย 

หลักประชาธิปไตยจึงเปนหลักการปกครองรูปแบบหนึ่งโดยมีสาระสําคัญอยางนอย  
4 ประการ21 คือ 1. หลักวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน (Volkssouveränität) 2. หลักประชาธิปไตย
แบบเสรี (die freiheitliche Demokratie) 3. หลักการปกครองโดยเสียงขางมาก (Mehrheitsprinzip) 
และ 4. หลักประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภา  ท้ังนี้ ฝายท่ีไมเห็นดวยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมา เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
เนื่องจากมีความเห็นวาการใหศาลทําหนาท่ีดังกลาวเปนการขัดกับหลักวาดวยอํานาจอธิปไตย 
ของรัฐสภา (die Souveränität des Parlaments) หรือหลักวาดวยอํานาจอธิปไตยของประชาชน 
(die Volkssouveränität) แนวความคิดนี้จึงปฏิเสธอํานาจตุลาการในการวินิจฉัยความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีตราโดยรัฐสภา เพราะการยอมรับใหศาลวินิจฉัยวากฎหมายฉบับใดฉบับ
หนึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ ยอมเทากับใหอํานาจศาลกระทําการตอเจตจํานงของปวงชนได 

สวนฝายท่ีไมเห็นดวยกับความเห็นขางตนเห็นวา เจตจํานงของเสียงขางมากไมถือเปน
เจตจํานงของคนท้ังหมด เพียงแตเปนเจตจํานงของคนสวนหนึ่งเทานั้น หลักการควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองคกรตุลาการจึงเปนการใหหลักประกันตอฝายขางนอยในการ
ปองกันบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานการปองกันดังกลาว
จึงไมเปนการขัดแยงกับหลักอธิปไตย การกลาววาการใหอํานาจของศาลเปนการขัดตออธิปไตย 
ของปวงชน ตามแนวความคิดนี้เห็นวาเปนเพียงการขัดแยงตอความเห็นสวนหนึ่งของเสียงขางมาก 
ไมใชความเห็นของปวงชน 
  Hans Kelsen22 เห็นวา แทจริงแลวองคกรของรัฐองคกรใดองคกรหนึ่งไมอาจกลาวไดวา
ตนเปนองคกรอธิปไตย และการกลาวอางวา องคกรศาลรัฐธรรมนูญไมสอดคลองกับหลักอธิปไตย

                                                
 21 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2543). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ
ใหม. หนา 20.  
 22 สุรพล  นิติไกรพจน  วรพจน  วิศรุตพิชญ  วรจตน  ภาคีรัตน  บรรเจิด  สิงคะเนติ และธีระ  สุธีวรางกูร.  
เลมเดิม. หนา 42. 
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ของรัฐสภาเปนการแสดงถึงแนวโนมการใหอํานาจในทางการเมืองจํากัดอยูแตเฉพาะองคกร 
นิติบัญญัติ ซ่ึงไมสามารถจํากัดไดโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สําหรับ E. Friesenhahn23 เห็นวา 
ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบแบงแยกอํานาจนั้น ไมมีองคกรใดองคกรหนึ่ง 
ท่ีถือวาเปนองคกรสูงสุดท่ีมีผลใหการวินิจฉัยตาง ๆ ขององคกรมีผลผูกพันองคกรอ่ืนท้ังหมด 
องคกรท่ี เปนตัวแทนของประชาชนอาจกระทําการเกินขอบเขตซ่ึงขัดตอบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญได ดังนั้น การอยูรวมกันของประชาชนไมควรจะขึ้นอยูกับเจตจํานงเสียงขางมากของ
รัฐสภา หากตองขึ้นอยูกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามความเห็นของเสียงสวนใหญเห็นวา 
องคกรศาลรัฐธรรมนูญนั้นไมไดขัดกับหลักประชาธิปไตยแตอยางใดและยังเปนองคกรท่ีเปน
เง่ือนไขสําคัญของหลักประชาธิปไตย 
 2.2.2  หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) กับศาลรัฐธรรมนูญ 
  แนวความคิดเรื่องการปกครองโดยกฎหมาย มีมาแตสมัยกรีกโบราณ เพลโต (Plato) 
ปราชญชาวกรีก ในยุคนัน้มีความคิดวา อยากใหผูปกครองรัฐเปนกษัตริยนักปรัชญา (Philosopher - king) 
แตกษัตริยนักปราชญนั้นหายาก จึงควรเลือกกฎหมาย ซ่ึงวางหลักกลาง ๆ ไมใชเฉพาะกรณีใด
โดยตรงเพ่ือไมใหเกิดความลําเอียงในประโยชนของตน เพลโตจึงกําหนดใหกฎหมายเปนส่ิงสูงสุด
และการปกครองจะตองดําเนินตามกฎหมาย ตอมาอริสโตเติ้ล (Aristotle) ปราชญชาวกรีก ไดนํา
แนวคิดดังกลาวมาขยายความตอสรุปไดวา การปกครองโดยกฎหมายเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนากวา 
การปกครองโดยมนุษยไมวาจะเปนผูใดก็ตาม และในยุคกลางถือวากษัตริยเปนผูปกครอง 
และอาจออกกฎหมายเชนใดก็ได นักวิชาการในยุคนั้นเช่ือวา ผูปกครองหรือองคอธิปตยเปนบุคคล
อยูนอกสังคม ซ่ึงตอมาไดพัฒนาเปนระบอบประชาธิปไตย อํานาจรัฐกลายเปนของประชาชน 
และกลายเปนประชารัฐ หรือรัฐของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ24  

ในประเทศอังกฤษ การยอมรับหลักนิติธรรมเกี่ยวกับการจํากัดอํานาจของผูปกครอง 
และยืนยันความสูงสุดของกฎหมายในการปกครองของรัฐปรากฏอยูในแมกนาคารตา (Magna 
Carta) ค.ศ. 1215 และปรากฏชัดขึ้นในคดี Dr.Bonham’s Case (ค.ศ. 1610) ในคดีนั้นลอรด คุก 
(Lord Coke) ผูพิพากษาไดวินิจฉัยวาการลงโทษจําคุกจะกระทําไมไดเพราะการใหบุคคลเปน 
ผูพิพากษาในกรณีท่ีตนเปนคูพิพาทเสียเอง อันเปนการไมถูกตองตามกฎหมายจารีตประเพณี และ
เห็นวากฎหมายลายลักษณอักษรในสวนนี้เปนโมฆะ เพราะขัดกับหลักกฎหมายจารีตประเพณี 
หลังจากนั้นกษัตริยอังกฤษก็ยินยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 

                                                
 23 แหลงเดิม. 
 24 กิตติวัฒน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2548, กันยายน). “นิติรัฐ”. วารสารขาวกฎหมายใหม. หนา 53-56. 
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จากแนวความคิดเรื่อง “การปกครองโดยกฎหมาย” ของประเทศอังกฤษ มีอิทธิพลตอ
นักวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระท่ังมีการประกาศอิสรภาพในป ค.ศ. 1776 มีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรท่ีชัดเจนท่ีสุดเปนครั้งแรกของรัฐบาลภายใตกฎหมาย (government 
under the law) เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1787 และในป ค.ศ. 1789  ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับท่ีสอง 
เรียกวา รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐ (The Constitution of the United States) มีสาระสําคัญ คือ มีการวาง
กฎเกณฑการปกครองประเทศและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองตาง ๆ ในประเทศอยางเปน
ระเบียบ มีการแบงแยกการใชอํานาจออกเปน ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และท่ีสําคัญ 
มีการระบุใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนใดจะขัดหรือแยงไมได มีการ
ยอมรับอํานาจสูงสุดของประชาชนโดยอาจเรียกวา “อํานาจอธิปไตย” (sovereignty) และการให
หลักประกนัสิทธิเสรีภาพแกชาวสหรัฐอเมริกาและคนตางดาว 

ในเยอรมัน โยฮัน ฟคเต (Johann Fichte)25 (ค.ศ.1762 - 1814) ไดเสนอความคิดวา 
กฎหมายตองสอดคลองกับความยุติธรรม และตองปกครองตามบทกฎหมายโดยมีองคกรอิสระ 
ท่ีจะตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการกระทําของรัฐ อันถือไดวาเปนการเสนอแนวความคิด
เรื่องนิติรัฐครั้งแรก วิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องนิติรัฐ ไดพัฒนามาเรื่อย ๆ จนกระท่ังในป ค.ศ. 1919 
เกียรฮารด อานซชุส (Gerhard Anschutz) สรุปวา โดยหลักนิติรัฐ การท่ีฝายปกครองจะใชอํานาจ
แทรกแซงเสรีภาพของเอกชนจะกระทําโดยฝาฝนกฎหมายไมได หรืออีกนัยหนึ่งจะตองมีฐานทาง
กฎหมายใหใชอํานาจท่ีจะกระทําเชนนั้นได  

นอกจากนี้คําวา “หลักนิติรัฐ” (Legal State) ไดมีผูใหคําอธิบายท่ีเกี่ยวของไวหลายทาน 
ดังตอไปนี ้

Carre De Malberg นักกฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศส26 ไดใหคําอธิบายถึงนิติรัฐไววา 
นิติรัฐเปนรัฐท่ีมีความสัมพันธกับประชาชนและใหหลักประกันแกสถานะของบุคคลภายใตระบอบ
แหงกฎหมายซ่ึงจะผูกการกระทําของรัฐไวดวยกฎเกณฑตาง ๆ ซ่ึงกฎเกณฑเหลานี้สวนหนึ่ง 
จะกําหนดสิทธิของประชาชน แตอีกสวนหนึ่งจะกําหนดไวลวงหนาถึงหนทางและวิธีการท่ีจะถูก
นํามาใชเพ่ือบรรลุจุดประสงคในการดําเนินการปกครองของรัฐ กฎเกณฑสองชนิดนี้มีจุดมุงหมาย
รวมกันเพ่ือจํากัดอํานาจของรัฐโดยทําใหรัฐอยูภายใตระเบียบแหงกฎหมายท่ีกฎเกณฑท้ังสองชนิด
ดังกลาวสรางขึ้น ดวยเหตุนี้ลักษณะเฉพาะของนิติรัฐท่ีชัดเจนอันหนึ่งก็คือ ในการปฏิบัติตอ 
ผูใตปกครอง ฝายปกครองจะสามารถใชวิธีการตาง ๆ ไดก็แตเฉพาะท่ีระเบียบแหงกฎหมายท่ีบังคับ
ใชอยูในขณะนั้นใหอํานาจไว 
                                                
 25 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. (2540). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 11. 
 26 ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. (2538). กฎหมายปกครอง. หนา 41-42. 
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ดังนั้น จึงเห็นไดวา หลักนิติรัฐ เปนหลักท่ีมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
โดยจํากัดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐในการแทรกแซงปจเจกบุคคล นิติรัฐเปนรัฐท่ีตกอยูภายใต
กฎหมายโดยรัฐยอมตนอยูภายใตกฎเกณฑท่ีกําหนดการกระทําของรัฐตอปจเจกชน โดยมีกฎเกณฑ
กําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎเกณฑกําหนดวิธีการและมาตรการซ่ึงรัฐ 
และหนวยงานสามารถใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด ลักษณะท่ีเดนชัดท่ีสุดของนิติรัฐ คือ  
ฝายปกครองไมสามารถใชวิธีการอ่ืนนอกไปจากท่ีกฎหมายกําหนดกระทําตอปจเจกชนได กฎหมาย
จึงเปนท้ังท่ีมาแหงอํานาจและขอจํากัดอํานาจปกครอง  ดังนั้น ในนิติรัฐฝายปกครองจะกระทําการ 
ท่ีขัดแยงหรือละเวนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับอยูไมได และการท่ี 
ฝายปกครองจะวางขอกําหนดหรือออกคําส่ังตอผูอยูใตปกครองจะตองอาศัยอํานาจของกฎหมาย 
ท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติเทานั้น ความสําคัญของหลักนิติรัฐ คือ เปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนซ่ึงใหอํานาจแกประชาชนท่ีจะฟองรองตอศาลเพ่ือใหไดรับการเยียวยาได ซ่ึงเปน
หลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกฎหมาย เนื่องจากเปนรัฐท่ีปกครองตามหลักแหงเหตุผล เพ่ือใหการ
อาศัยอยูรวมกันของมนุษยเปนไปดวยความสงบสุข27 

โดยท่ีหลักนิติรัฐเปนการปกครองโดยใชกฎหมาย ประกอบดวย หลักความชอบดวย
กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ โดยมีหลักการพ้ืนฐานท่ีวาการควบคุม
ตรวจสอบตองกระทําการโดยองคกรอ่ืนท่ีมีความเปนกลาง และการควบคุมตนเองของฝายใด 
ฝายหนึ่งไมถือวาเปนการควบคุมท่ีมีหลักประกันอยางเพียงพอ รัฐสภาจึงไมอาจเปนผูพิพากษา 
ในเรื่องของตนเองได และหลักนิติรัฐยังคงเรียกรองรูปแบบของการบัญญัติกฎหมายท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของความมีเสรีภาพและการบัญญัติกฎหมายท่ีใหความคุมครองสิทธิอยางพอเพียง ซ่ึงมีความเห็น
จากหลายทาน ดังนี ้

Hans Kelsen28 เห็นวา การแบงแยกอํานาจไมไดมีวัตถุประสงคเพียงจํากัดการรวมศูนย
อํานาจอยูท่ีองคกรใดองคกรหนึ่งซ่ึงอาจเปนอันตรายตอหลักประชาธิปไตย เพราะแทจริงแลว
หลักการแบงแยกอํานาจมีความมุงหมายเปนการวางหลักประกันความชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาระหนาท่ีขององคกรของรัฐตาง ๆ  ดังนั้น องคกรศาลรัฐธรรมนูญตองไมขัดแยงกับหลักการ
แบงแยกอํานาจและยืนยันหลักการแบงแยกอํานาจ และเม่ือมีกรณีปญหาวาองคกรศาลเปนองคกร 
ท่ีสามารถยกเลิกกฎหมายท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญไดหรือไมนั้น Hans Kelsen เห็นวา องคกรศาล 

                                                
 27 บรรเจิด  สิงคเนติ. (2547). หลักการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ 
(พิมพครั้งท่ี 2). หนา 23. 
 28 สุรพล  นิติไกรพจน  วรพจน  วิศรุตพิชญ  วรจตน  ภาคีรัตน  บรรเจิด  สิงคะเนติ และธีระ  สุธีวรางกูร. เลมเดิม. 
หนา 43. 
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เปนองคกรท่ีเปนอิสระจากรัฐสภาและฝายบริหารซ่ึงเปนองคกรท่ีเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
ออกกฎหมาย การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจึงตองเปนอํานาจขององคกรศาล  
การกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญจึงมีเหตุผลท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  

E. Friesenhahn29 เห็นวา หลักพ้ืนฐานของการแบงแยกอํานาจไมสามารถท่ีจะเปน 
ขอคัดคานหรือโตแยงองคกรศาลรัฐธรรมนูญได เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีกําหนด 
นิติสัมพันธระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัย
กรณีขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปตามหลักการแบงแยก
อํานาจแลว  

ในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักนิติรัฐกับศาลรัฐธรรมนูญนั้น องคกรนิติบัญญัติยังมีความผูกพัน
ตอรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบถึงความผูกพันดังกลาวขององคกร 
นิติบัญญัติตอรัฐธรรมนูญ เพราะหลักความชอบดวยกฎหมายของหลักนิติรัฐ ความผูกพัน 
ตอกฎหมายจะผูกพันเฉพาะตอกฎหมายท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตไมไดผูกพันตอกฎหมายท่ีขัด 
ตอรัฐธรรมนูญ  
 2.2.3  การคุมครองหลักการพ้ืนฐานของรฐัเสรีประชาธิปไตยโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

 ในทางการเมืองของรัฐเสรีประชาธิปไตยอาจปรากฏวา ผูท่ีมีอํานาจในทางการเมือง 
ท่ีมีความชอบธรรมตามหลักของเสียงขางมากมักจะมีความโนมเอียงท่ีจะรักษาอํานาจและขยาย
อํานาจของตนโดยการจํากัดสิทธิของเสียงขางนอย และมักแสวงหาประโยชนจากอํานาจหนาท่ี 
เพ่ือผลประโยชนของตนเอง ดวยวิธีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการจัดองคกรของรัฐใหเปน
ประโยชนแกกลุมของตน หรือพยายามละเลยผลประโยชนของสวนรวมท่ีไดรับการรับรองคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญท่ีแฝงอยูในหลักของเสียงขางมาก มีความสัมพันธกับหลักรัฐธรรมนูญอ่ืน ๆ และ
ความยินยอมโดยเสียงขางมากนั้นเองจะเปนอันตรายตอรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนองคกร
ท่ีมีบทบาทสําคัญสําหรับรัฐเสรีประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญจะทําหนาท่ีในการคุมครองหลักการ
ทางรัฐธรรมนูญเพ่ือคุมครองปกปองจากการใชอํานาจโดยไมชอบของเสียงขางมากของรัฐสมัยใหม 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนสถาบันเดียวท่ีสามารถกําหนดขอบเขตการใชอํานาจขององคกรทางการเมือง 
ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเสียงขางมากใหดําเนินการภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ 
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Hans Kelsen30 เห็นวา ความจําเปนของการมีศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ 
ตองทําภาระหนาท่ีของการคุมครองเสียงขางนอยจากการแทรกแซงโดยเสียงขางมาก ซ่ึงการ
ปกครองโดยเสียงขางมากจะเปนการปกครองท่ียอมรับไดตอเม่ือฝายขางมากไดกระทําการโดยชอบ
ดวยกฎหมาย  ท้ังนี้ หลักประชาธิปไตยไมใชการปกครองโดยเสียงขางมากท่ีไมมีขอจํากัด แตเปน
การปกครองท่ีมีการประนีประนอมกันระหวางกลุมของประชาชนท่ีเปนตัวแทนฝายขางมากและ
ฝายขางนอยในรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนองคกรท่ีมีความเหมาะสมทําใหหลักดังกลาวเปนจริง 
และศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีมีความจําเปนสําหรับการใชหลักของเสียงขางมากเปนพ้ืนฐาน
ของการปกครองอยางนอยสามขอบเขตท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทอยางสําคัญในการปกปอง
คุมครองหลักการของรัฐเสรีประชาธิปไตย คือ  

ประการท่ีหนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญทําการคุมครองตอสิทธิในทางการเมืองและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการคุมครองตอสิทธิมนุษยชนในทางสวนบุคคล เพ่ือโตแยงการแทรกแซงท่ีไมชอบดวย
กฎหมายจากองคกรทางการเมืองโดยอาศัยเสียงขางมากเปนพ้ืนฐานในการกระทํา 

ประการท่ีสอง  ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีปกปองคุมครองการจัดองคกรในการดําเนิน
ภารกิจของรัฐท่ีสัมพันธกับหลักนิติรัฐและหลักการแบงแยกอํานาจ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถ 
ท่ีจะคุมครองหลักของการจัดองคกรของรัฐเพ่ือคัดคานการละเมิดหลักการท่ีมีผลมาจาก 
ฝายการเมืองซ่ึงอาศัยหลักเสียงขางมาก 

ประการท่ีสาม  ศาลรัฐธรรมนูญทําใหเกิดความม่ันคงตอการทําใหเกิดความโปรงใส
ของกระบวนการในการสรางเจตจํานงในทางประชาธิปไตยโดยคัดคานความลําเอียงของเสียงขางมาก 
ท่ีจะเขามาครอบงําและผูกขาดอํานาจทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหเกิดผลกระทบตอหลักความ 
เทาเทียมกันของเสียงฝายขางนอย 

 
2.3  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการใชและการตีความรัฐธรรมนูญ 
 2.3.1  ปญหาและหลักท่ัวไปของการตีความรัฐธรรมนูญ31 
  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือเปนกฎหมายของกฎหมายท้ังปวง 
รัฐธรรมนูญจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากกระทบถึงสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี และความรับผิด 
ของประชาชนโดยตรง สําหรับการตีความกฎหมาย (interpretation of law) หมายถึง การคนหา
ความหมายของกฎหมายท่ีมีถอยคําไมชัดเจน กํากวม หรืออาจแปลไดหลายทาง เพ่ือใหทราบวา 
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ถอยคําในกฎหมายนั้นมีความหมายอยางไร  ท้ังนี้ อาจเกิดจากการท่ีฝายนิติบัญญัติไมสามารถรู
เหตุการณลวงหนาท่ีเกิดขึ้นในภายหนาไดทุกกรณี จึงไมสามารถบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมได 
หรือฝายนิติบัญญัติอาจมีความผิดพลาดในเรื่องการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ เชน บัญญัติกฎหมาย
ไวเคลือบคลุมหรือขัดแยงกันเอง การตีความกฎหมายจึงตองพิเคราะหตัวอักษรใหไดความหมาย
ของตัวอักษร และการจะรูความหมายของตัวอักษรไดตองพิเคราะหเหตุผลหรือความมุงหมาย 
หรือเจตนารมณของกฎหมายประกอบไปดวยกัน การตีความรัฐธรรมนูญจึงตองกระทําดวยความ
รอบคอบและพิถีพิถัน  
 ปญหาการใชและการตีความกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญมักเกิดขึ้นจากการท่ีผูราง
รัฐธรรมนูญไมสามารถท่ีจะกําหนดรายละเอียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได จึงจําเปนตองบัญญัติเฉพาะ 
หลักกวาง ๆ  โดยปลอยใหการตัดสินใจรายละเอียดเปนเรื่องของอนาคต และมักมีความสัมพันธใกลชิด
กับปญหาทางการเมือง ซ่ึงกระทบกับการจัดสรรอํานาจและผลประโยชนทางการเมือง ผลการ
ตีความจึงมักเปนประเด็นใหถูกวิพากษวิจารณอยูเสมอ โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะพบ
ความขัดแยงของบทบัญญัติตาง ๆ ทําใหการตีความรัฐธรรมนูญไทยมีความยุงยากเปนพิเศษ  
และเนื่องจากรัฐธรรมนญูท่ีตราโดยผูทรงอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายลายลักษณอักษร
อยางหนึ่ง การตีความรัฐธรรมนูญจึงตองนําหลักการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรท่ัวไปมาใช 
กลาวคือ ตองพิจารณาถอยคําของรัฐธรรมนูญท้ังในแงทางภาษาและทางกฎหมายวาถอยคํานั้น 
มีความหมายอยางไร ตองพิจารณาประวัติความเปนมาของการรางรัฐธรรมนูญนั้นวา บรรดาบุคคล
ท่ีมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญไดอภิปรายในเรื่องนั้น ๆ ไวอยางไร โดยสามารถยอนไปคนหา
รายงานการประชุม เหตุผลของบทบัญญัตดิังกลาว (ratio legis) ตลอดจนเปาหมายของบทบัญญัตินั้น 
(telos) รางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรางแรกและรางถัดมาท่ีมีการเปล่ียนแปลงจนมาเปนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญท่ีมีผลใชบังคับ นอกจากนี้ ในการตีความรัฐธรรมนูญผูตีความจะตองคํานึงถึง
บริบทในทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อะไรบางท่ีมี
อิทธิพลตอการรางรัฐธรรมนูญ 
 2.3.2  หลักการเฉพาะในการตีความรัฐธรรมนูญ 
  หลักท่ัวไปในการตีความรัฐธรรมนูญซ่ึงไมแตกตางไปจากการตีความกฎหมาย 
ลายลักษณอักษรอ่ืนแลว ไดมีการพัฒนาหลักการเฉพาะบางประการท่ีจะตองนํามาพิจารณา
ประกอบกับหลักท่ัวไปในการตีความรัฐธรรมนูญ ไดแก 

1. หลักความเปนเอกภาพของรัฐธรรมนูญ หลักการนี้เรียกรองใหผูตีความรัฐธรรมนูญ
ตองพิเคราะหรัฐธรรมนูญท้ังฉบับอยางเปนเอกภาพ กลาวคือ จะตองตีความบทบัญญัติตาง ๆ  
ในรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกัน ไมตีความใหบทบัญญัติตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญขัดแยงกันเอง 
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2. หลักการมีผลบังคับในทางปฏิบัติของบทบัญญัติทุกบทบัญญัติ ในกรณีท่ีเกิดการ
ขัดแยงระหวางบทบัญญัติตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญ ผูตีความรัฐธรรมนูญจะตองไมตีความให
บทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งมีผลบังคับใชเต็มท่ี และการท่ีบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับเต็มท่ี สงผล
ใหบทบัญญัติอีกบทบัญญัติหนึ่งไมสามารถใชบังคับได การตีความรัฐธรรมนูญท่ีถูกตองในกรณีท่ี
บทบัญญัติสองบทบัญญัติขัดแยงกันเม่ือเกิดขอเท็จจริงท่ีเปนรูปธรรมขึ้น คือ การตีความให
บทบัญญัติท้ังสองนั้นใชบังคับไดท้ังคู โดยอาจจะลดขอบเขตการบังคับใชของบทบัญญัติท้ังสองลง
ไมใหเกิดการขัดแยงกัน เชน การขัดแยงกันระหวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับสิทธิ 
ในความเปนอยูสวนตัว เปนตน  

3. หลักการเคารพภารกิจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ในการตีความรัฐธรรมนูญองคกร
ตามรัฐธรรมนูญจะตองตระหนักถึงภารกิจท่ีรัฐธรรมนูญมอบหมายใหแกตน และจะตองเคารพ
อํานาจและภารกิจทางรัฐธรรมนูญขององคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ องคกรตามรัฐธรรมนูญจะตอง 
ไมตีความอํานาจหนาท่ีของตนใหขัดกับหลักการแบงแยกภารกิจตามรัฐธร รมนูญ เชน  
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีตราขึ้นโดย
องคกรนิติบัญญัติ แตไมมีอํานาจในการตรากฎหมายแทนองคกรนิติบัญญัติได ซ่ึงหมายความวา 
ศาลรัฐธรรมนูญจะตองตรวจสอบวากฎหมายท่ีรัฐสภาตราขึ้นไมชอบดวยรัฐธรรมนูญอยางไร  
แตจะตีความอํานาจของตนไปจนถึงขั้นวินิจฉัยวากฎหมายท่ีสภาตราขึ้นขัดตอรัฐธรรมนูญ 
เพียงเพราะเห็นวากฎหมายฉบับนั้นไมเหมาะสมในทางนิตินโยบายไมได เพราะเทากับศาลรัฐธรรมนูญ 
กาวลวงเขาไปแสดงเจตจํานงในการบัญญัติกฎหมายแทนองคกรนติิบัญญัติ 

4. หลักบูรณภาพแหงรัฐธรรมนูญ หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการตีความรัฐธรรมนูญ 
ท่ีสืบเนื่องมาจากหลักความเปนเอกภาพของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตีความเพ่ือแกปญหาทาง
รัฐธรรมนูญนั้น ผูตีความจะตองตีความรัฐธรรมนูญไปในทางท่ีสงเสริมใหรัฐธรรมนูญมีความ
ม่ันคง  
  5. หลักความมีผลบังคับเปนกฎหมายโดยตรงของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในการ
ตีความรัฐธรรมนูญนั้น จะตองตีความใหบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีกําลังบังคับทางกฎหมาย 
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ผูตีความรัฐธรรมนูญตองไมตีความท่ีสงผลใหบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนเพียงนโยบายเทานั้น เวนแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะแสดง 
ใหเห็นในตัวเองวามุงหมายใหมีลักษณะเปนแนวนโยบาย ไมใชมุงกอตั้งสิทธิเรียกรองในทาง
มหาชนใหแกประชาชน 
  โดยเหตุท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตละมาตราไมไดดํารงอยูเปนอิสระแยกออก
ตางหากจากกันเปนเอกเทศ ในการตีความบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ผูตีความ
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จึงจะตองตรวจสอบดูวาบทบัญญัติดังกลาวอยูในหมวดใดหรือสวนใด เชน คําวาบุคคล ในหมวด
ท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยปกติยอมหมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
ในกรณีท่ีสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนั้นเปนสิทธิและเสรีภาพท่ีนิติบุคคลอาจเปนผูทรงสิทธิได 
บุคคลยอมหมายความถึงนิติบุคคลเอกชนสัญชาติไทย สําหรับนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายไทย
จะเปนผูทรงสิทธิตามความในหมวดนี้ได ก็เฉพาะแตกรณีท่ีโดยสภาพแหงสิทธิ รัฐจําตองยอมให
นิติบุคคลมหาชนนั้นเปนผูทรงสิทธิ เชน เสรีภาพทางวิชาการ นอกจากบุคคลธรรมดาจะเปนผูทรง
สิทธิแลว มหาวิทยาลัย ของรัฐเองก็สามารถเปนผูทรงสิทธิดังกลาวได สําหรับสิทธิของบุคคล
ตางชาติจะมีไดแคไหนนั้น ยอมตองพิจารณาบทบัญญัติในหมวดท่ีวาดวยสิทธิเสรีภาพประกอบกับ
บทบัญญัติ มาตรา 4 ท่ีคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กลาวคือ ตองพิจารณาวา สิทธิดังกลาว 
เปนสิทธิมนุษยชนหรือไม เม่ือพิเคราะหจากการตีความตามระบบ จะเห็นวาบุคคลตางชาติ 
ยอมไมสามารถอางบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพใน หมวดท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพ 
ของชนชาวไทยขึ้นยันรัฐไดโดยตรง แตจะตองพิจารณาเปนรายสิทธิและเสรีภาพไปวาสิทธินั้น 
มีลักษณะเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม 
  เม่ือพิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษรซ่ึงเปนวัตถุแหงการ
ตีความแลว จะพบวามีบทบัญญัติจํานวนไมนอยท่ีไดรับการตราขึ้นโดยใชถอยคําท่ีมีความหมาย 
ไมเฉพาะเจาะจง หรือเกิดกรณีท่ีเปนปญหาทางรัฐธรรมนูญขึ้น ซ่ึงปญหาดังกลาวมีความไมชัดเจน
วาจะนําเอาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไปปรับใชไดหรือไม  ดังนั้น การตีความบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายทุกบทบัญญัติ ส่ิงแรกท่ีจะตองกระทํา คอื การอานตัวบทกฎหมายอยางพินิจพิเคราะห
โดยละเอียดรอบคอบ แลวพิจารณาใหดีวากฎหมายใชคําวา “และ” หรือคําวา “หรือ” ในกรณีท่ี
ปรากฏถอยคําท่ีมีลักษณะเปนการปฏิเสธในประโยคทางกฎหมาย ตองพิจารณาใหดีวาถอยคําท่ีเปน
การปฏิเสธนั้นปฏิเสธสวนไหนของประโยค ถอยคําตาง ๆ ท่ีองคกรนิติบัญญัติเลือกใชนั้น 
มีความสําคัญในการเปนเครื่องมือท่ีจะใชคนหาความหมายของกฎหมาย เชน ในกรณีท่ีกฎหมาย 
ใชคําวา  “อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนใด” ผูตีความยอมคาดหมายความหมายของคําว า  
“ส่ิงปลูกสรางอ่ืนใด” ไดวา นาจะตองหมายถึง ส่ิงปลูกสรางท่ีมีโครงสรางติดกับพ้ืนดินในลักษณะ
ท่ีม่ันคงถาวรทํานองเดียวกับอาคาร เพราะเม่ือไดพิจารณาองคประกอบแหงการตีความในลักษณะอ่ืน
ประกอบดวยแลว ก็จะทราบความหมายท่ีแนนอนของถอยคําดังกลาวไดในท่ีสุด  อยางไรก็ตาม  
ผูตีความกฎหมายตองพิจารณาพิเคราะหถอยคําท่ีไมมีลักษณะยึดติดกับถอยคําซ่ึงทําใหเกิดการ
ตีความอยางแคบ 
  การตีความกฎหมายจึงเปนกระบวนการคนหาความหมายของกฎหมายจากการอาน
พิเคราะหถอยคําตัวอักษรของกฎหมายโดยคํานึงถึงเหตุผลและเจตนารมณของกฎหมายเรื่องนั้น
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พรอมกันไปในขณะเดียวกัน ซ่ึงเริ่มตนจากการพิเคราะหตัวหนังสือหรือถอยคําของบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายนั้นกอน เพ่ือดูวาตัวหนังสือหรือถอยคําของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นสามารถ 
ใหความหมายหลากหลายไดมากนอยแคไหนเพียงไร หลังจากนั้นจึงมาคนหาเหตุผลและความ 
มุงหมายของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวเพ่ือเอามาเปนตัวกําหนดวาจะเอาความอันไหน  
มีความหมายกวางแคบแคไหนเพียงไร และเหตุผลและความมุงหมายของบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตองเปนธรรมแกคูกรณี เปนธรรมกับเรื่องราวของคดีและตอสังคมเปนสวนรวม 32  ดังนั้น  
การตีความกฎหมายมหาชนท่ีเปนลายลักษณอักษร ผูตีความจะตองคํานึงถึงถอยคําท่ีเปนวัตถุ 
แหงการตีความ พิเคราะหระบบกฎหมายท้ังระบบ ตรวจสอบประวัติความเปนมาของบทกฎหมาย 
และเขาใจวัตถุประสงคของบทกฎหมายท่ีเปนวัตถุแหงการตีความนั้น ในกรณีท่ีตีความบทกฎหมายนั้น
จนสุดขอบความของถอยคําแลว บทกฎหมายบทนั้นก็ยังไมครอบคลุมถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  
หรือตีความบทกฎหมายบทนั้นแลว ปรากฏวาถอยคําท่ีใชในกฎหมายกวางเกินไปจนครอบคลุม
ขอเท็จจริงท่ีเห็นไดชัดวาตองไมครอบคลุมถึง กรณียอมถือวาเกิดชองวางแหงกฎหมายขึ้นแลว ผูใช
กฎหมายจะตองใชเครื่องมือตาง ๆ ตามหลักเกณฑในทางนิติวิธีอุดชองวางของกฎหมายลายลักษณ
อักษรนั้น  ท้ังนี้โดยมีขอพิจารณาวาในทางกฎหมายมหาชน หากเกิดชองวางทางกฎหมายแบบ 
เปดขึ้น กลาวคือ บทกฎหมายบทนั้นไมครอบคลุมขอเท็จจริงท่ีสมควรจะตองครอบคลุมถึง การใช
กฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งเพ่ืออุดชองวางดังกลาวจะกระทําไดหรือไม  
ยอมจะตองพิจารณาวาเปนการใชอํานาจมหาชนกาวลวงสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือไม  
หากเปนเชนนั้น การอุดชองวางโดยการเทียบเคียงบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งยอมไมอาจกระทําได 
เพราะเปนการใชกฎหมายเทียบเคียงท่ีเปนผลรายตอบุคคล สวนการอุดชองวางดวยเครื่องมืออ่ืน 
เชน การใหเหตุผลแบบยิ่งตองเปนเชนนั้น การใชกฎหมายประเพณี หรือ การใชหลักกฎหมายท่ัวไป  
โดยปกติแลวก็มีแนวความคิดท่ีไมแตกตางจากฎหมายเอกชน เพียงแตในทางกฎหมายมหาชน
จะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะประกอบกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลเสมอ 
 นอกจากนั้นในบางกรณีกฎหมายท่ีบัญญัติไว มีถอยคํ ากํากวมไมชัดเจน  หรือ 
มีความหมายไดหลายทางก็จะตองมีการตีความ เพราะหากถอยคําในกฎหมายชัดเจนอยูแลว 
ก็ไมจําเปนตองตีความแมวาผูใชจะรูสึกวาการนําไปบังคับใชจะไมยุติธรรมก็ตาม เพราะหากผูใช 
มีความรูสึกวากฎหมายไมยุติธรรมแลวไมยอมใชกฎหมายก็เทากับวาผูนั้นทําตนอยูเหนือกฎหมาย 
แมกระท่ังศาลยุติธรรมก็จําเปนตองใชกฎหมายไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว หากศาลปฏิเสธไมยอม
ใชกฎหมายหรือใชใหผิดแผกแตกตางไปจากท่ีบัญญัติก็เทากับวาศาลตั้งตนเปนผูบัญญัติกฎหมาย
                                                
 32 สมยศ  เช้ือไทย. (2553, มิถุนายน). ความรูกฎหมายท่ัวไป คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักท่ัวไปความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายความรูพื้นฐานทางนิติศาสตร (พิมพครั้งท่ี 16). หนา 161-162.  
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เสียเอง ซ่ึงเปนเรื่องท่ีผิดหลักการอยางยิ่ง เพราะเปนหนาท่ีของผูบัญญัติกฎหมายตางหากท่ีจะตอง
แกไขกฎหมายใหยุติธรรมสอดคลองกับสภาพของสังคม  ดังนั้น การตีความกฎหมายในกรณีนี้ 
จึงจะเกิดขึ้นเม่ือกฎหมายมีความกํากวมไมชัดเจน หรืออาจแปลความหมายไปไดหลายทางเทานั้น 
 
2.4  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสถาปนาและแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญเปนการศึกษาถึงอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ และอํานาจ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้น โดยในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญจะถือวาอํานาจในการจัดใหมี
รัฐธรรมนูญ และอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญควบคูกันไป  
 2.4.1  อํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ33 
 อํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ (le pouvoir constituant) หรือบางครัง้เรียกวา อํานาจ
ในการจัดตั้งองคกรสูงสุด ไดมีการนิยามความหมายวาเปนเจตนารมณโดยสมัครใจทางการเมืองท่ีมี
อํานาจในการตัดสินใจรวมกันท้ังหมดอยางเปนรูปธรรมท่ีมีอยูเหนือแบบ และเหนือรูปแบบ 
การดํารงอยูของทางการเมือง ซ่ึงหมายถึงการกําหนดการดํารงอยูของความเปนเอกภาพ 
ทางการเมืองท้ังหมด  ดังนั้น ความสมบูรณของกฎ ขอกําหนดท้ังหลายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ยอมมาจากเจตนารมณโดยสมัครใจ  ท้ังนี้ เจตนารมณท่ีสูงสุดทางการเมืองดังกลาวอาจแสดงออก 
มาจากพระเจา พระมหากษัตริย ประชาชน หรือชาติ แลวแตกรณ ีท่ีเรียกวา ผูท่ีทรงอํานาจในการจัด
ใหมีรัฐธรรมนูญหรือผูท่ีทรงอํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุด (le sujet du pouvoir constituant)  
ซ่ึงในแตละกรณีก็แสดงออกถึงการปกครองในระบอบท่ีแตกตางกันไป ในสมัยการปฏิวัติครั้งใหญ
ของฝรั่งเศสชวงป ค.ศ. 1788 - 1789 ไดมีการสรางแนวความคิดวาอํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุด
ดังกลาวเปนของประชาชน โดยประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจทุกอยางท่ีเปนอิสระเหนือแบบ
และรูปแบบของการดํารงอยูทางการเมือง โดยซีเอเยส (Siéyès) กลาวในป ค.ศ. 1795 วา 

“ความคิดท่ีบริสุทธ์ิและมีประโยชนไดรับการสรางขึ้นในป ค.ศ. 1788 กลาวคือ เปนการ
แบงแยกระหวางอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดและอํานาจขององคกรท้ังหลายท่ีไดรับการสรางขึ้น 
การแบงแยกดังกลาวนับไดวาเปนการคนพบท่ีเปนกาวหนึ่งทางวิทยาศาสตรท่ีวามันเปนผล
เนื่องมาจากประชาชนชาวฝรั่งเศสนั้นเอง” 

ตามความคิดของซีเอเยสถือวาอํานาจในการกอตัง้องคกรสูงสุดโดยเหตุผลสองประการ 
คือ  ประการแรก กอนมีรัฐธรรมนูญ ไมมีกฎเกณฑทางกฎหมายใด ๆ อยูเหนือและผูกมัดอํานาจ 
ในการกอตั้งระบบกฎหมาย และระบบองคกรอยูเลย อํานาจในการกอตั้งองคกรทางการเมือง 
                                                
 33 เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน. (2552). หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
(พิมพครั้งท่ี 4) .หนา 116. 
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และใหกําเนิดรัฐธรรมนูญจึงเปนท่ีมาโดยตรงของรัฐธรรมนูญ เปนผูสรางรัฐธรรมนูญ เม่ือเปน
ผูสรางอํานาจนี้จึงเปนอํานาจท่ีอยูเหนือส่ิงท่ีถูกสรางและเปนส่ิงท่ีอยูเหนืออํานาจขององคกร
ท้ังหลายท่ีถูกสรางขึ้น (pouvoir constitué)  ประการท่ีสอง เม่ือมีรัฐธรรมนูญแลว รัฐธรรมนูญนั้น
ยอมกอตั้งระบบกฎหมายขึ้นท้ังระบบและกอตั้งองคกรท้ังหลายในการใชอํานาจการเมือง ในการ
ปกครอง ผลคือ รัฐธรรมนูญจึงอยูเหนือกฎหมายอ่ืน ๆ และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีกอตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้น 
องคกรอ่ืนท่ีรัฐธรรมนูญกอตั้งขึ้นไมวาจะเปนประมุขของรัฐสภา รัฐสภา ฝายบริหาร ศาล ตุลาการ
รัฐธรรมนูญจึงเปนองคกรท่ีไดรับมอบอํานาจ (pouvoir constitué) มาจากรัฐธรรมนูญและ 
จากอํานาจสูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมืองท้ังส้ิน34  ดวยเหตุดังกลาวจึงมีการยอมรับวา  
ซีเอเยสเปนบุคคลแรกท่ีสรางแนวความคิดเรื่องประชาชนในนามของชาติมีอํานาจในการจัดตั้ง
องคกรสูงสุด 

นักกฎหมายฝรั่งเศสสวนใหญเช่ือวา ซีเอเยสเปนผูคิดคนแนวความคิดอํานาจในการ
จัดตั้งองคกรสูงสุดขึ้นมาโดยความเช่ือดังกลาวไดแผขยายไปยังสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีดวย  
ดังจะเห็นไดจากวิทยานิพนธของ Carl Schmitt นักกฎหมายไดกลาวไววา “ซีเอเยสเปนผูสราง 
ทฤษฎีอํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุด เปนการถูกตองท่ีเขาไดอุทิศใหแกการปฏิวัติฝรั่งเศส 
และไดแยกใหเห็นอยางชัดเจนถึงจุดเริ่มตนระหวางอํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุดและอํานาจ
เหนือองคกรท้ังหลายท่ีถูกสรางขึ้น มาตรแมนวาจะมีอิทธิพลของรูปแบบอเมริกันชนอยางมาก  
และในป ค.ศ. 1789 ท่ีบงช้ีถึงจุดเริ่มตนของหลักการเมืองอันใหมนี้ รัฐธรรมนูญอเมริกันนั้น 
บงช้ีใหเห็นถึงทฤษฎีรัฐธรรมนูญอยางแทจริง...” 

อิทธิพลของซีเอเยสในเรื่องดังกลาวไดสะทอนออกมาใหเห็นในรัฐธรรมนูญหลาย ๆ 
ฉบับของฝรั่งเศสในภายหลังท่ีบัญญัติใหประชาชนในนามรวมคือชาติเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
และอํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุดดังปรากฏในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส 
ป ค.ศ. 1958 ซ่ึงเปนฉบับท่ีใชอยูจนถึงปจจุบัน และนอกจากนี้ยังไปปรากฏในมาตรา 21 วรรค 3  
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ลงวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948  
บัญญัติวา “ความสมัครใจของประชาชนเปนพ้ืนฐานแหงอํานาจสาธารณะ”  ดังนั้น จึงถือวา
รัฐธรรมนูญเปนการกระทําทางกฎหมาย เปนผลงานของอํานาจท่ีไดรับมอบหมายมาเพ่ือจัดสราง
รัฐธรรมนูญ และอํานาจดังกลาวถูกเรียกวาอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ หรืออํานาจในการ
จัดตั้งองคกรสูงสุด 

 
 

                                                
 34 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. (2544). รวมคําบรรยายเนติฯ ภาคหนึ่ง สมัยท่ี 54 การบรรยายครั้งท่ี 3. หนา 19. 
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อยางไรก็ตาม มีฝายท่ีไมเห็นดวยและกลาววาซีเอเยสไมใชบุคคลแรกท่ีสราง
แนวความคิดในเรื่องดังกลาว ดังปรากฏใน Mémoire de Lafayette วา “...ทราบแตเพียงวามากกวา
สองปกอนป ค.ศ. 1788 วาชาวอเมริกันไมเปนเพียงแตสรางแนวความคิดดังกลาวขึ้นมาเทานั้น  
แตยังไดใชแนวความคิดดังกลาวในสภารางรัฐธรรมนูญหลาย ๆ ชุดของรัฐดวยวา  รัฐธรรมนูญ 
ของรัฐสามารถไดรับการเปล่ียนแปลงโดยอาศัยอํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุด...”  ดังนั้น  
ความคิดเห็นดังกลาวชาวอเมริกันไดเปนผูสรางแนวความคิดกอนฝรั่งเศสถึงสองป และแสดง 
ใหเห็นวาแนวความคิดดังกลาวมีอิทธิพลเหนือการปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1789 

โดยท่ีคําวา “อํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุด” (le pouvoir constituant) คือ อํานาจ 
ในการกอรางสรางรัฐธรรมนูญหรืออํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยอํานาจในการกอรางสราง
รัฐธรรมนูญมีช่ือเรียกวา “อํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุดดั้งเดิม” (le pouvoir constituent 
originaire) และอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญมีช่ือเรียกวา อํานาจในการเปล่ียนแปลงองคกร 
ท่ีไดรับมอบมาจากอํานาจในการกอตั้งองคกร (le pouvoir constituent dérivé) ในทางทฤษฎีแลว 
ทุก ๆ อํานาจในการจัดตั้งองคกรสูงสุดนั้นเปนอํานาจดั้งเดิมท้ังส้ินซ่ึงเปนของบุคคลท่ีเปนผูทรง
สิทธิในอํานาจอธิปไตยในรัฐ และการท่ีแนวความคิดการปกครองในปจจุบันเขาใจคําวา 
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น อํานาจอธิปไตยจึงเปนของชาติหรือไมก็เปนของประชาชน 
แลวแตกรณี สวนท่ีกลาวกันวาอํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริยในยุคการปกครอง 
ท่ีพระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญเปนเพียงภาพพจนทางสถาบันเทานั้น เพราะในความเปนจริง
แลวเจตจํานงของประชาชนตางหากท่ีเปนตัวดําเนินการอํานาจดังกลาว สวนองคกรท่ีถูกสรางขึ้น
โดยรัฐธรรมนูญและอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดดั้งเดิมนั้น ไดรับการเรียกวาองคกรท่ีไดรับ
มอบอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญและจากอํานาจสูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมืองดั้งเดิม  
(pouvoir constitué)  อํานาจดังกลาวนี้ปรากฏให เห็นอยางชัดเจนในระบบของการมีผูแทน 
ซ่ึงอาจเปนผูแทนของชาติหรือของประชาชนก็ไดแลวแตกรณีท่ีแสดงใหเห็นในรูปแบบ 
ของสภานิติ บัญญัติ  สภานิติ บัญญัติจึงใช อํานาจดังกลาวในการสรางกฎหมายของรัฐขึ้น  
ดวยเหตุดังกลาวจึงกลาวกันวา อํานาจท่ีไดรับมอบอํานาจมาจากอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุด
เปนอํานาจในรัฐและอยูภายใตอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดซ่ึงก็หมายความเปนอํานาจ 
ท่ีถูกจํากัดได ขณะท่ีอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดเปนอํานาจนอกรัฐเพราะเปนอํานาจสูงสุด 
และไมมีเขตจํากัด 

สําหรับผูมีอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรทุกฉบับ 
ท่ีไดประกาศใชตอมายอมเปนผลงานท่ีเกิดจากผูมีอํานาจในทางการเมือง อํานาจดังกลาวในทางวิชา
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กฎหมายรัฐธรรมนูญเรียกวา “อํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ” ในฐานะท่ีเปนรัฏฐาธิปตย 
หรือเจาของอํานาจอธิปไตย ซ่ึงไดแก35 

1. ประมุขของรัฐเปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
 ผูมีอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนารมณของพระมหากษัตริย 
แตฝายเดียว โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตในภายหลัง
พระมหากษัตริยทรงยอมจํากัดอํานาจของพระองคเอง โดยจัดใหมีสภานิติบัญญัติขึ้น และทรงยอม
รับรูในสิทธิเสรีภาพบางประการของราษฎร รัฐธรรมนูญไดถือวาพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจ
เหนือราษฎรอยู และรัฐธรรมนูญประเภทนี้ยังไมถือวาเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ไดแก 
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ ปุนฉบับแรก ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ  ค .ศ. 1889 และไดยกเลิก 
เม่ือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  เม่ือ ค.ศ. 1815 
รัฐธรรมนูญของประเทศเอธิโอเปย ค.ศ. 1931 และรัฐธรรมนูญของประเทศโมนาโค ลงวันท่ี  
5 มกราคม ค.ศ. 1911 แตรัฐธรรมนูญวิ ธีนี้ ไดกอให เกิดผลดี  คือ การท่ีพระมหากษัตริย 
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญเอง เปนการชวยใหประเทศรอดพนจากการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
เพราะประมุขของรัฐไดรีบจัดใหมีรัฐธรรมนูญกอนท่ีประชาชนจะรองขอ หรือใชอํานาจบังคับ  
และมีผลใหประชาชนเคารพประมุขของรัฐมากยิ่งขึ้น  

สําหรับประเทศไทย พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของรัฐเคยมีพระราชดําริ 
จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เชน สมัยรัชกาลท่ี 5 มีโครงการจัดรางรัฐธรรมนูญขึ้นพอเปนเคาโครง 
ในการจัดรูปแบบการปกครองประเทศใหม เรียกวา “รางรัฐธรรมนูญฉบับสมเด็จกรมพระยา 
เทววงศวโรปการ” แตโครงการนี้ไมไดวิวัฒนาการไปมากนัก 

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 7 ไดมีการรางรัฐธรรมนูญจํานวนสองฉบับ เปนการปกครอง
แบบพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวาคณะอภิรัฐมนตรีสภาในเวลานั้น 
ไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับ แผนการท่ีจะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับรัชกาลท่ี 7 
เพ่ือพระราชทานแกชาวไทย ในวันท่ี 6 เมษายน 2475 จึงถูกระงับไป 

ตอมาในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรไดกอการปฏิวัติสําเร็จ และประกาศ  
และประกาศใชรัฐธรรมนูญท่ีไดเตรียมรางไวกอนแลว รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ช่ือวา 
“พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475” โดยเกิดจากความ
ตกลงระหวางประมุขของรัฐกับคณะบุคคล กลาวคือ เม่ือคณะราษฎรไดยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศไทยสําเร็จ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ก็ไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาถวายตอ
                                                
 35 พรชัย  เลื่อนฉวี.  (2546, กุมภาพันธ). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (พิมพครั้งท่ี 4) .  
หนา 17-25. 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 เพ่ือขอใหทรงยินยอมเปนกษัตริยภายใต
รัฐธรรมนูญ และพระองคทานไดยอมรับตามคําขอรองของคณะราษฎร  ดังนั้น จะเห็นไดวา  
ผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญตามประเภทนี้ยังไมเกิดขึ้นในประเทศไทย 

2. ผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหารเปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
คณะบุคคลจะรวมกันใชกําลังบังคับรัฐบาล เพ่ือเปล่ียนรูปการปกครองหรือคณะรัฐบาล 

โดยพลการหรือไมมีการเจรจาตกลงกับประมุขของรัฐหรือรัฐบาลชุดกอน เรียกการกระทํานี้วา 
“การปฏิวัติหรือการรัฐประหาร” กรณีดังกลาว ผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จก็จะเปนผูจัดให
มีรัฐธรรมนูญขึ้น และบางครั้งเปนผูจัดทํากฎเกณฑการปกครองประเทศเปนการช่ัวคราวในรูปของ
ประกาศคณะปฏิวัติ และภายหลังอาจจัดใหมีกฎเกณฑการปกครองประเทศในรูปของรัฐธรรมนูญ
ตอไป เชน ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎเกณฑการปกครองประเทศ และมีสาระสําคัญวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2519 ส้ินสุดลง สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินและคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ 
องคมนตรีดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีอยูตอไป และศาลท้ังหลายมีอํานาจดําเนินการพิจารณา 
และพิพากษาคดีตามบทกฎหมายและประกาศของคณะปฏิวัติ จึงมีขอสังเกตวา ผูทําการปฏิวัติ 
หรือรัฐประหารสําเร็จ ก็เปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญได และในบางครั้งเปนผูจัดทํารัฐธรรมนูญ
ในรูปของประกาศคณะปฏิวัติ และบางครั้งก็นํารัฐธรรมนูญท่ีตนไดเตรียมไวกอนแลวมาประกาศใช 
เปนรัฐธรรมนูญของประเทศ 

3. ราษฎรเปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
ราษฎรท่ีรวมกันกอการปฏิวัติ หรือเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองในประเทศ 

ไดสําเร็จ ราษฎรท้ังปวงยอมกลายเปนรัฏฐาธิปตย เปนเจาของอํานาจอธิปไตยซ่ึงตนไดชวงชิงมาได 
แมแตหัวหนาท่ีกอการปฏิวัติตองอยูภายใตความประสงคของประชาชน จะกระทําการตามความ
พอใจของตนเองไมได เชน รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 อันเปนผลมาจากชาวอเมริกัน 
จํานวน 13 รัฐใหญปฏิวัติแยกตัวจากอังกฤษ เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 รัฐธรรมนูญ 
ของรัสเซีย ค.ศ. 1918 ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีชาวรัสเซียปฏิวัติยึดอํานาจจากพระเจานิโคลัส  
ในป ค.ศ. 1917 รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 เปนผลมาจากการท่ีชาวฝรั่งเศสปฏิวัติยึดอํานาจ 
จากพระเจาหลุยสท่ี 16 ในป ค.ศ. 1789 เปนตนไป 

4. ประมุขของรัฐและราษฎรหรือคณะบุคคลเปนผูมีอํานาจรวมกันจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางกษัตริยกับราษฎรหรือคณะบุคคลคณะหนึ่ง  
หรือถือกันวากระทําในนามของราษฎรจัดการรวมกันใหมีขึ้น รัฐธรรมนูญชนิดนี้ยอมมีลักษณะ
ประชาธิปไตยคอนขางมาก และมักเกิดจากการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ซ่ึงเห็นความสําคัญและความ
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จําเปนท่ีตองมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตอไป เพ่ือความเจริญและความสงบสุขของประเทศชาติ 
แตจํากัดพระราชอํานาจของพระองคใหอยูภายใตรัฐธรรมนูญ และพระมหากษัตริยทรงยอมรับรอง
รัฐธรรมนูญนั้น เชน รัฐธรรมนูญของกรีก ค .ศ. 1845 รัฐธรรมนูญของรูมาเนีย ค.ศ. 1864 
รัฐธรรมนูญของบัลกาเรีย ค.ศ. 1869 ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 
 สําหรับประเทศไทยถือเปนประเพณีทางการเมืองตลอดวา ไมวาจะมีการปฏิวัติ 
หรือรัฐประหารเกิดขึ้นครั้งใด การตรารัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับใหมตองถือวาเปนความตกลง
รวมกันระหวางประมุขของรัฐกับคณะผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหารเสมอ เชน รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 เปนตน โดยพิจารณาจากคําปรารภของ
รัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวา ผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหารมีเจตนาท่ีจะขอพระราชทานความเห็นชอบ 
และขอประกาศใชเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามคํากราบบังคมทูลของผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
 5. ผูมีอํานาจจากองคกรภายนอกในฐานะเปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา ไดมีประเทศใหมเกิดขึ้นมากและสวนใหญ 
เปนประเทศท่ีเพ่ิงไดรับเอกราช ประเทศเหลานี้ยอมปรารถนาท่ีจะมีรัฐธรรมนูญเปนหลักในการ
ปกครองประเทศโดยเร็วท่ีสุด เพราะการมีรัฐธรรมนูญยอมแสดงฐานะระหวางประเทศของตน 
 ผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นในประเทศเหลานี้ จะใหเปนไปตามวิถีทางส่ีวิธีไมได 
โดยเฉพาะชวงเปล่ียนจากสภาพอาณานิคมหรือเมืองขึ้น ไปสูความเปนเอกราช เพราะเม่ือรัฐ 
เจาอาณานิคมจะใหเอกราชคืนแกรัฐใตอาณานิคม รัฐเจาอาณานิคมมักตกลงเปนเง่ือนไขกอนเสมอวา  
รัฐใตอาณานิคมตองจัดทํารัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐเจาอาณานิคมรับรองแลว เชน อังกฤษใหเอกราชคืนแก
มลายู ในป ค.ศ. 2500 และสิงคโปร ในป ค.ศ. 2506 เปนตน 
 กรณีท่ีเห็นไดชัดเจน ไดแก กรณีของรัฐธรรมนูญญี่ปุน ฉบับปจจุ บัน ค.ศ. 1947 
(รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้  คือ รัฐธรรมนูญฉบับ ค .ศ. 1889 เรียกวา รัฐธรรมนูญเมอิจิ )  
เม่ือกองทัพทหารฝายสัมพันธมิตรเขายึดครองญี่ปุนไดภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผูบัญชาการ
ทหารในเวลานั้น คือ นายพลแมค อาเธอร ไดเสนอวา ญี่ปุนจะปลอดจากการถูกยึดครอง และ 
ไดเอกราชโดยสมบูรณตอเม่ือมีการจัดทํารัฐธรรมนูญ ซ่ึงกําหนดกฎเกณฑการปกครองประเทศ 
จนเปนท่ีพอใจแกรัฐบาลอเมริกันแลว กรณีนี้ถือไดวา รัฐบาลอเมริกันอยูในฐานะผูมีอํานาจจัดใหมี  
และในขณะนั้น นายพลแมค อาเธอร ไดตั้งคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญขึ้น ประกอบดวย  
ชาวอเมริกัน จํานวน 25 คน โดยมีนายพลวิทนีย เปนประธานคณะกรรมาธิการ ใชเวลารางเพียง  
6 วัน และไดรัฐธรรมนูญท่ีสมบูรณฉบับหนึ่ง  อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญท่ีเกิดขึ้นโดยผูมีอํานาจ
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ภายนอกรัฐเปนผูจัดใหมีขึ้นอาจกอใหเกิดผลเสีย คือ ทําใหประชาชนขาดคว ามภาคภูมิใจ 
ในรัฐธรรมนูญของตน ซ่ึงเปนเหตุผลทางจิตวิทยาการเมือง และรัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติ
บางอยางท่ีไมสอดคลองกับลักษณะนิสัย สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และความเปนอยู  
ของประชาชน 

ในกรณีนี้จะเห็นไดวา ประเทศท่ีไดรับเอกราชใหม ๆ ท้ังในทวีปอเมริกา หรือในทวีปยุโรป 
จะหาทางแกไขโดยวิ ธี เปล่ียนรัฐธรรมนูญท่ีไดรับเสียแตตอนแรก ๆ หรืออาจใชวิ ธีการแกไข 
เพ่ิมเติมใหม  อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญบางฉบับก็เปนส่ิงท่ีรัฐเจาอาณานิคมไดใหไวแกเมืองขึ้น 
ของตนกอนท่ีจะเปนเอกราชโดยแทจริงหลายป เชน รัฐธรรมนูญอินเดีย ค.ศ. 1943 (อินเดียไดรับ
เอกราช เม่ือ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1947) รัฐธรรมนูญของฟลิปปนส ค.ศ. 1935 (ฟลิปปนสไดรับ 
เอกราช เม่ือป ค.ศ. 1946) เปนตน 
 2.4.2  อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ36 
  ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญอาจเกิดขึ้นไดโดยผูมีอํานาจในขณะนั้นจัดใหมีขึ้น  
ฉะนั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูมีอํานาจจัดทําใหมีรัฐธรรมนูญ 
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญอาจเกิดจากประมุขของรัฐ จากการตกลงระหวางประมุขแหงรัฐกับราษฎร 
จากคณะปฏิวัติ จากราษฎรฝายเดียว หรือท้ังสามฝายรวมกัน หรืออาจเกิดจากบุคคลภายนอกก็ได 
เชน รัฐเจาอาณานิคมบอกใหเอกราชตอรัฐท่ีอยูในอาณาเขตของตน แตรัฐนั้นตองมีรัฐธรรมนูญ  
การจัดทํารัฐธรรมนูญอาจแบงได คือ อาจจัดทําโดยบุคคลคนเดียว คณะบุคคล หรือสภานิติบัญญัติ
หรือสภารางรัฐธรรมนูญ โดยสามารถอธิบายได ดังนี ้
  1. อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยบุคคลคนเดียว หมายถึง กรณีบุคคลคนเดียว
จัดทํารัฐธรรมนูญ สวนมากเกิดจากการปฏิวัติ หรือรัฐประหาร และผูปฏิวัติหรือผูกระทํารัฐประหาร
ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเตรียมไวแลว รางรัฐธรรมนูญประเภทนี้มักมีขอความส้ัน ๆ และมุงหมาย
จะใหเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 
  2. อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคล ไดแก การตั้งคณะบุคคลขึ้น 
คณะหนึ่งประมาณ 10 - 15 คน เรียกวา คณะกรรมาธิการ เพ่ือทําหนาท่ียกรางและพิจารณา 
รางรัฐธรรมนูญ โดยคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ ประเทศท่ีเพ่ิงเปล่ียนแปลงระบอบ
การปกครอง หรือเพ่ิงไดรับเอกราชใหม ๆ มักจัดทํารัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ เชน การจัดทํา
รัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมาเลเซีย หรือรัฐธรรมนูญญี่ปุน เปนตน 
 
 
                                                
 36 วารี  นาสกุล และ อัครเดช  มณีภาค. (2554 , มิถุนายน). หลักกฎหมายมหาชน (พิมพครั้งท่ี 4). หนา 94-95.  
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  3. อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัติ 
 ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติเปนผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญ มักเปนกรณีท่ีตองการยกราง
รัฐธรรมนูญใหม เพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเกาท้ังฉบับ การใหสภานิติบัญญัติซ่ึงเปนสภาท่ีใช
อํานาจในการดําเนินการทางกฎหมายอยูแลวเปนผูจัดทําเองยอมเปนการประหยัดคาใชจาย  
แตมีขอเสีย คือ อาจทําใหลาชา เพราะตองปฏิบัติหนาท่ีนิติบัญญัติในเวลาเดียวกัน และสมาชิก 
สภานิติบัญญัติอาจขาดความรูความชํานาญในการรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตองอาศัยความรูทางทฤษฎี
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เปนรัฐธรรมนูญ 
ท่ีเกิดจากอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครอง 
ของราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 (มาตรา 6)  ดังนั้น สภานิติบัญญัติจะมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญ
ไดก็ตอเม่ือรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหมีอํานาจจัดทํา 
 4. อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยสภารางรัฐธรรมนูญ 
 สภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย สมาชิกท่ีราษฎรท้ังประเทศไดออกเสียงเลือกตั้ง 
เขามาทําหนาท่ีเปนผูรางรัฐธรรมนูญขึ้นใชโดยเฉพาะ และโดยปกติสภานี้จะถูกยุบไปทันที 
เม่ือรัฐธรรมนูญท่ีตนรางขึ้นนั้นไดรับการประกาศใชแลว เพ่ือใหราษฎรทําการเลือกตั้งสมาชิกเขามา
ทําหนาท่ีในสภานิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญใหม แตในบางครั้งมีความจําเปนอยู เหมือนกัน 
ท่ีสภารางรัฐธรรมนูญจะยุบเลิกไปทันทีไมได เพราะตองทํางานใหติดตอกัน โดยในรางรัฐธรรมนูญ 
ท่ีรางขึ้นนั้นมักจะมีบทบัญญัติใหสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีเปนสภานิติบัญญัติช่ัวคราวดวย
จนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติขึ้น เชน รัฐธรรมนูญของสเปน ค.ศ. 1931 กําหนด
หนาท่ีในการรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญ คือ เม่ือสภารางรัฐธรรมนูญไดตั้งขึ้นแลว 
สภารางรัฐธรรมนูญก็จะแตงตั้งคณะกรรมาธิการ จํานวนประมาณ 10 - 25 คน หรือมากกวานั้น  
เพ่ือทําหนาท่ียกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมาแลวเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการนี้
มักเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ ประกอบดวย กรรมาธิการท่ีเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  
และบุคคลภายนอกท่ีเช่ียวชาญดานนิติศาสตร รัฐศาสตร ปรัชญา เปนตน 
 เม่ือรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเขาสูการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญแลว สมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญทุกคนมีสิทธิขอแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนขอความได โดยท่ีสภา
จะลงมติในรางนั้นไดตองมีเสียงท่ีเห็นดวยมากกวากรณีแกไขกฎหมายธรรมดา เชน ตองมีคะแนน
เสียง 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เปนตน 
  สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นเปนครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2491 
เพ่ือรางรัฐธรรมนูญขึ้นประกาศใชในป พ.ศ. 2492 โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวย
สมาชิก 40 คน ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2502 ไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือราง

DPU



 42 

รัฐธรรมนูญซ่ึงประกาศใชในป พ.ศ. 2511 แตมีขอสังเกตวา สภารางรัฐธรรมนูญของไทยมาจาก 
การแตงตั้ง เชน มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2502 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2539 ไดบัญญัติใหมีสภาราง
รัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภา จํานวน 99 คน มีหนาท่ีจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมท้ังฉบับ และประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 และการจัดทํารัฐธรรมนูญ
โดยสภานิติบัญญัติหรือสภารางรัฐธรรมนูญอาจมอบหมายใหกรรมาธิการไปยกรางมากอน แลวให
สภาดังกลาวเปนผูพิจารณาในช้ันสุดทายก็ได 
 2.4.3  อํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ37  
  การแกไขเพ่ิมเติม หมายถึง การเปล่ียนแปลงขอความจากท่ีมีอยูแลว หรืออาจเพ่ิมเติม
ขอความใหมเขาไป สวนการยกเลิก หมายถึง การเลิกใชรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ กฎหมายใดก็ตาม 
เม่ือไดมีการประกาศใชแลว ยอมมองเห็นขอบกพรองของกฎหมายนั้น จึงเปนการสมควรอยางยิ่ง 
ท่ีใหมีการแกไขหรือยกเลิกไดงาย แตรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด จึงไมควรใหมีการแกไขหรือ
ยกเลิกไดงายหรือยกเลิกไดบอย ๆ เชน กฎหมายท่ัวไป บางประเทศอาจกําหนดกฎเกณฑในการ
แกไขหรือยกเลิกไว เชน ผู ซ่ึงมีอํานาจแกไขรัฐธรรมนูญไดแกองคกรใด เปนตนวา องคกร 
นิติบัญญัติหรืออาจเปนองคกรท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ บางประเทศอาจกําหนดใหแกไขได
ภายในขอบเขตท่ีจํากัด เชน ประเทศตุรกีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2504 มาตรา 9 วา  
จะแกไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติเกี่ยวกับรูปของรัฐบาลในสาธารณรัฐใหเปนประการอ่ืนไมได หรือ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตะวันตกไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 มาตรา 79 (3) วาจะ 
ไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอันเกีย่วกับระบบสหพันธรัฐหรือกําหนดการ
ยกเลิก เชน กําหนดวาฝายบริหาร หรือสภานิติบัญญัติเปนผูริเริ่มใหมีการแกไข และมอบให 
คณะบุคคลหรือสภาเปนผูรางเทากับเปนการแกไขโดยวิธีท่ีหนึ่ง สวนวิธีท่ีสอง เปนการยกเลิกโดย
วิธีทางรัฐธรรมนูญ คือ เม่ือเกิดการรัฐประหารขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การแกไขเปล่ียนแปลง
รัฐธรรมนูญ หมายถึง การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญท้ังในแงของการแกไขถอยคําหรือขอความเดิม 
รวมท้ังการเพ่ิมเติมถอยคําหรือขอความใหม 

ฮาโรลด  ลาสกี้38 ไดกลาววา รัฐธรรมนูญเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณ 
ของสมัยท่ีรัฐธรรมนูญนั้นถูกสรางขึ้น หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา รัฐธรรมนูญท่ีเขียนขึ้นเปน 
ลายลักษณอักษรตองสอดคลองกับความเปนจริงทางการเมืองในขณะท่ีถูกเขียน 
                                                
 37 วารี  นาสกุล และ อัครเดช  มณีภาค. เลมเดิม. หนา 95-96. 
 38 พรชัย  เลื่อนฉวี. เลมเดิม. หนา 35-43.  
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ดังนั้น รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเปนกฎหมายประเภทหนึ่ง ยอมอยูในสภาพท่ีอาจถูกแกไข
เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ หรือสอดคลองกับความตองการของประชาชนเชนเดียวกับ
กฎหมายธรรมดาได และเนื่องจากรัฐธรรมนูญมีวิธีการจัดทําแตกตางจากกฎหมายธรรมดา 
และเนื้อหาหรือหลักการอันเปนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญยอมเกี่ยวของกับความม่ันคง และความ
เจริญของประเทศ บางกรณีจึงเปนการปองกันไมไดการเปล่ียนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญกระทําได
งายเหมือนกับการแกไขกฎหมายธรรมดา เชน รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค .ศ. 1958  
มาตรา 89 วรรคหา บัญญัติวา “หามเปล่ียนแปลงแกไขรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
ไปเปนรูปแบบอ่ืน” (La forme republicaine du government ne peut faire l’objet d’une révision) 
รัฐธรรมนูญของโมรอคโค ค.ศ. 1962 มาตรา 108 บัญญัติวา “จะแกไขเปล่ียนแปลงหลักเกี่ยวกับรูป
ประมุขของรัฐแบบกษัตริย หรือบทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลามหาไดไม” แตมีขอสังเกตวา  
การหามแกไขบทบัญญัติบางมาตราอาจเปนการกําหนดวา หลักเกณฑเรื่องนั้น ๆ จะตองใชบังคับ
ตลอดไป เชน รัฐธรรมนูญของจีน ค.ศ. 1941 มาตรา 3 บัญญัติวา “สาธารณรัฐจีนจะตองเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไป” เปนตน 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีหามการแกไขเปล่ียนแปลงมักเปนเรื่อง รูปแบบการ
ปกครองแบบสาธารณรัฐ อาณาเขตของประเทศ  เชน รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน ค.ศ. 1946  
มาตรา 4 บัญญัติวา “เขตแดนของสาธารณรัฐจีนจะไมมีการเปล่ียนแปลง เวนเสียแตไดรับความ
เห็นชอบจากสภาแหงชาติ หรือรัฐธรรมนูญของประเทศโปแลนด ค.ศ. 1952 บัญญัติวา “ดินแดน
สวนท่ีเปนโปแลนดไดรับมาในครั้งนี้ จะตองอยูกับโปแลนดตลอดไป” ศาสนาประจําชาติ รูปแบบ
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองแบบสังคมนิยม เชน รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1982 
มาตรา 1 วรรคสอง บัญญัติวา “ระบบสังคมนิยมเปนระบบการปกครองขั้นมูลฐานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หามบุคคลใดหรือองคกรใดมีเจตนาท่ีจะทําลาย” ความเปนเอกภาพ เชน มาตรา 1 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร 
อันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบงแยกมิได” ความสัมพันธระหวางรัฐบาลมลรัฐกับรัฐบาลกลาง เชน 
สหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนตีะวันตก เปนตน 

สําหรับวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ อาจแกไขไดสองวิธี คือ รัฐธรรมนูญท่ีแกไขไดงาย 
และรัฐธรรมนูญท่ีแกไขไดยาก ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญท่ีแกไขไดงาย คือ รัฐธรรมนูญท่ีอาจแกไขไดโดยวิธีเชนเดียวกับการแกไข
กฎหมายธรรมดา กฎหมายฉบับหนึ่งอาจออกมาแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได เชน 
รัฐธรรมนูญของอังกฤษ อิสราเอล นิวซีแลนด เปนตน โดยเพียงพระราชบัญญัติธรรมดาก็อาจยกเลิก
สถาบันการปกครอง และสถาปนาสถาบันการปกครองใหมขึ้นในประเทศนั้นได 
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รัฐธรรมนูญท่ีแกไขไดยาก คือ รัฐธรรมนูญท่ีจะแกไขโดยวิธีเดียวกับการแกไขกฎหมาย
ธรรมดาไมได แตจะตองทําโดยวิธีพิเศษและยากกวา เชน รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เปนตน 

นอกจากนี้กระบวนการควบคุมรัฐธรรมนูญโดยการแกไขรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
เพ่ือใหมีลักษณะเปนการแกไขไดยากอาจใชกระบวนการควบคุม ดังนี ้

1. การควบคุมผูเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ  
โดยท่ัวไปแลวผูมีสิทธิเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญสวนมากจะเปนผู ท่ีรัฐธรรมนูญ

บัญญัติใหมีสิทธิเสนอรางกฎหมายใหสภานิติบัญญัติพิจารณา ไดแก ประมุขของรัฐ สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติ ฝายบริหาร ประชาชน ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญใหสิทธิประมุขของรัฐเสนอขอแกไข
รัฐธรรมนูญได เชน รัฐธรรมนูญของอินเดีย ค.ศ. 1959 การเสนอขอแกไขของประมุขของรัฐ  
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในสาม หรือรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 89 บัญญัติวา “ประธานาธิบดี
เปนผูมีสิทธิเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ โดยการเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา” 

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหสิทธิแกสภานิติบัญญัติเปนผูเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให
การขอเสนอแกไขเปนไปโดยยาก ไมมีรัฐธรรมนูญของประเทศใดยินยอมใหสภานิติบัญญัติเสนอ
การแกไขโดยเอกเทศ รัฐธรรมนูญจะกําหนดใหตองมีสมาชิกจํานวนหนึ่งลงช่ือรับรอง เชน 
รัฐธรรมนูญของอียิปต กําหนดใหตองมีสมาชิกสภานิติบัญญัติจํานวนไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (1) 
กําหนดใหญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน 
ไมนอยกว าหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทา ท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือ 
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคน
ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหสิทธิแกฝายบริหารเปนผูเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ เชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (1) ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรี 
เปนผูมีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได 

ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญใหสิทธิแกประชาชนเปนผูเสนอ เชน รัฐธรรมนูญของประเทศ
อิตาลี ค.ศ. 1948 กําหนดใหประชาชนท่ีเขาช่ือเสนอตองมีจํานวนไมนอยกวาหาแสนคน เป ็นตน 

2. การควบคุมผูดําเนินการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญของประเทศสวนใหญจะกําหนดใหสภานิติบัญญัติเปนผูดําเนินการแกไข

โดยถือวาสภานิติ บัญญัติประกอบดวย ผูแทนของปวงชน ซ่ึงถูกเลือกตั้งตามบทบัญญัติ 
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ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติเปนระบบสองสภา สภาท้ังสองจะประชุมรวมกันแกไข 
มีขอนาสังเกตวา ประเทศสวนมากไมนิยมจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการพิเศษขึ้นมา 
เพ่ือดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับการจัดทํารัฐธรรมนูญ 

3. การควบคุมวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
สาระสําคัญของวีธีการแกไขรัฐธรรมนูญ คือ การลงมติใหความเห็นชอบขอเสนอ 

ขอแกไข การใหความเห็นชอบผลของการแกไขของสภานิติบัญญัติ และการใหความเห็นชอบ 
เพ่ือสงใหประมุขของรัฐประกาศใชบังคับตอไป 

การลงมติท้ังสามกรณีดังกลาวขางตน ตองเปนการลงมติท่ีมีจํานวนคะแนนเสียง 
ขางมากเปนพิเศษ เชน สองในสามของจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม หรืออาจสองในสาม 
ของสมาชิกท้ังหมด ไมวาจะเปนสภาเดียวหรือสองสภา แตบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย และอิตาลี 
กําหนดวาจะตองใหคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เปนตน 

4. การควบคุมระยะเวลาแกไขรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือใหการแกไขรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนการแกไขยาก บางประเทศจึงไดกําหนดให

การแกไขตองกระทําในระยะเวลานานพอสมควร เชน รัฐธรรมนูญเบลเยียม เนเธอรแลนด และกรีก 
(ค.ศ. 1864) ไดบัญญัติใหยุบสภานิติบัญญัติซ่ึงทําหนาท่ีแกไขเรียบรอยแลว เม่ือราษฎรไดเลือก
สมาชิกชุดใหมประกอบเปนสภานิติบัญญัติแลว สภานิติบัญญัติใหมตองลงมติใหความเห็นชอบ 
การแกไขรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติ ซ่ึงถูกยุบไปแลว สภาใหมจะแกไขประการใดไมได 

สวนรัฐธรรมนูญของเดนมารก ฟนแลนด และสวีเดน บัญญัติวา จะยุบสภาเพ่ือให 
สภาใหมลงมติใหความเห็นชอบหรือไมก็ได 

นอกจากบัญญัติใหสภานิติบัญญัติตองถูกยุบ และสภานิติบัญญัติท่ีไดรับเลือกใหม
รวมกันพิจารณาใหความเห็นชอบในรัฐธรรมนูญท่ีแกไขแลว ยังมีรัฐธรรมนูญบางประเทศท่ีกําหนด
หลักการใหมีระยะเวลาคั่นกลางระหวางการลงมติแตละครั้ง เชน รัฐธรรมนูญอิตาลี ไดบัญญัติให
การลงมติครั้งสุดทายตองกระทําภายหลังสามเดือนของการลงมติครั้งท่ีสอง สําหรับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (5) ไดบัญญัติวา “เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสอง
เสร็จส้ินแลว ใหรอไวสิบหาวัน เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป” 

5. การใหประมุขของรัฐหรือประชาชนเขามามีสวนในการแกไขรัฐธรรมนูญ 
หนาท่ีของประมุขของรัฐในสวนท่ีเกี่ยวกับการแกไข คือ การลงนามในรัฐธรรมนูญ 

ท่ีไดแกไข รัฐธรรมนูญของหลายประเทศไดใหอํานาจประชุมของรัฐท่ีจะลงนามในรัฐธรรมนูญ
หรือไมก็ได เชน รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสไดใหอํานาจประชุมของรัฐท่ีจะวินิจฉัยวา สมควรให
ประชาชนลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในรางรัฐธรรมนูญท่ีแกไขแลวหรือไมก็ได ในกรณีท่ี
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ไมใหประชาชนแสดงประชามติตองนํารัฐธรรมนูญท่ีแกไขนั้นเขาสูรัฐสภาเพ่ือพิจารณา และ 
ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญดังกลาวถึงจะมี 
ผลใชบังคับได 

กลาวโดยสรุปวา การแกไขรัฐธรรมนูญไทยซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร 
ยอมมีวิ ธีการแกไขท่ียากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
คือ การเปล่ียนแปลง แกไข หรือเพ่ิมเติมถอยคําลงในรัฐธรรมนูญ ยอมเปนไปเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณบานเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกําหนดไวในหมวดท่ี 
15 มาตรา 291 ซ่ึงตองกระทําตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

1. ผูริเริ่มเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ  
ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 

ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คน 
ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือ
เปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได 

2.  รูปแบบท่ีเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปน 
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมการพิจารณาแกไข ใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ ดังนี้ 

2.1 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกช่ือ และ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติมนั้น ไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 

2.2 การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีเขาช่ือเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมดวย  
การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก 
เปนประมาณโดยเม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลว ใหรอไว 15 วัน เม่ือพนกําหนดนี้แลวให
รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 

2.3 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดทาย ใหใชวิธี เรียกช่ือและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 
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3. การประกาศใช เม่ือการลงมติแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย 

 
2.5  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

โดยท่ี “รัฐ” เปนนิติบุคคล รัฐจึงไมสามารถกระทําการใด ๆ ดวยตนเองได การกระทํา
ท้ังหลายของรัฐจึงตองกระทําการโดยผานบุคคลธรรมดาท้ังหลายท่ีดํารงตําแหนงเปนบุคคลของรัฐ
ท้ังส้ิน เพียงแตกฎหมายใหถือวาการกระทําของบุคคลธรรมดาเหลานั้น หากไดกระทําภายใน
ขอบเขตและเง่ือนไข หรือวิธีท่ีกฎหมายกําหนดแลว ใหถือวาการกระทํานั้นเปนการกระทําของรัฐ 
ซ่ึงหมายความวา หากการกระทํานั้นกอใหเกิดสิทธิใด ๆ สิทธิดังกลาวนั้นยอมตกไดแกรัฐ และ 
ในขณะเดียวกันหากการกระทํานั้นกอใหเกิดหนาท่ีบางประการ หนาท่ีดังกลาวนั้นก็ตกเปนหนาท่ี
ของรัฐมิใชหนาท่ีเปนการสวนตัวของบุคคลผูกระทําการแทนรัฐ 

การกระทําท่ีจะถือวาเปนการกระทําของรัฐมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. การกระทําของรัฐตองเปนการกระทําของบุคคลธรรมดาซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเปนองคกรของรัฐ 
2. ตองเปนการกระทําของบุคคลธรรมดาซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีเปนองคกรของรัฐ 

อันไดทําลงในฐานะท่ีเปนองคกรของรัฐ กลาวคือ เปนการกระทําท่ีเกี่ยวเนื่องกับตําแหนงหนาท่ี 
ท่ีตนดํารงอยู และ  

3. การกระทําท่ีเกี่ยวเนื่องกับหนาท่ีนั้นจะตองกระทําลงเพ่ือรักษาไวซ่ึงประโยชน
สวนรวม โดยท่ีการกระทําของรัฐหรือการใชอํานาจของรัฐเปนการใชอํานาจมหาชนโดยผาน 
บุคคลธรรมดา ดวยเหตุนี้ เองการใชอํานาจรัฐดังกลาวจึงอาจมิไดกระทําการอยูภายในขอบเขต 
เง่ือนไข หรือวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือการใชอํานาจรัฐโดยผานบุคคลธรรมดานั้น 
อาจจะกระทําโดยมีเจตนาท่ีจะทุจริตตอหนาท่ี หรือมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําท่ีไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมาย หรือพยายามบิดเบือนการใชอํานาจรัฐเพ่ือตนเองหรือกลุมของตนเอง 
การใชอํานาจรัฐในลักษณะดังกลาว ลวนแตเปนการกระทําท่ีมีความบกพรองท้ังส้ิน  ดวยเหตุนี้  
จึงจําเปนตองมีการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในแงหนึ่งเพ่ือควบคุมใหการใชอํานาจรัฐ
ดําเนินไปเพ่ือบรรลุภารกิจของรัฐท้ังหลายในอีกแงหนึ่งก็เพ่ือปองกันการใชอํานาจอยางบิดเบือน 
การใชอํานาจตามอําเภอใจ  ท้ังนี้ ก็เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการใช
อํานาจรัฐดังกลาว 
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2.5.1  หลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
โครงสรางของระบบราชการเปนโครงสรางแนวของเวเบอร (Weber)39 ซ่ึงเปนลักษณะ

ความเปนอาชีพ และรูปแบบทางการโครงสรางนี้ไดรับการสนับสนุนจากฐานกฎหมายของรัฐ 
และมีลักษณะท่ีไมยืดหยุนปรับตัวยาก มีขอบเขตอํานาจของตนท่ีปรับแกไขยาก โดยเกิดจาก
เจตนารมณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตอเนื่องถาวร โครงสรางแบบนี้จึงเปนหนาท่ีของฝายบริหาร ซ่ึงเรียกวา 
“กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” และการอุทธรณภายในฝายบริหารทําใหระบบ
ราชการมีลักษณะตรึงตัวปรับเปล่ียนยากหรือชาไมสามารถลดตัดทอนสวนท่ีหมดความจําเปนได
งายแตกลับขยายตัว โดยการขยายตอจากโครงสรางเดิมไดโดยไมจํากัด ในยุคท่ีระบบราชการได
ปกหลักสรางฐานและกระชับโครงสรางของตนไวอยางแข็งแรงมาตรการสําคัญในการควบคุมการ
ใชอํานาจขององคกรของรัฐภายในฝายบริหาร คือ การมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาขององคกรของรัฐ 

หากพิจารณาถึงบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายจะพบวามีหลักการท่ีสําคัญ 
สองหลักการ กลาวคือ40 หลักประชาธิปไตย (das demokratische Prinzip) และหลักนิติรัฐ (das 
Rechtsstaatsprinzip) หลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐเปนหลักท่ีมีความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน  
จนอาจกลาวไดวาหลักประชาธิปไตยเปนหลักท่ีเอ้ือใหหลักนิติรัฐ และขณะเดียวกันหลักนิติรัฐ 
ก็เปนหลักท่ีสงเสริมสนับสนุนตอหลักประชาธิปไตย แตหากจะกลาวถึงประเด็นเรื่องการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนั้น หลักการท่ีบทบาทสําคัญคือหลักนิติรัฐ 

โดย ท่ีหลักนิติ รัฐเปนหลักใหญ ท่ี เปนหลักการพ้ืนฐานสามารถแบ งหลักยอย 
ของหลักนิติรัฐท่ีเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดสามหลักยอย ดังนี ้

1.  หลักการแบงแยกอํานาจ (das Prinzip der Gewaltentrennung) 
หลักการแบงแยกอํานาจเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐ เพราะหลักนิติรัฐ 

ไมสามารถจะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองท่ีไมมีการแบงแยกอํานาจ ไมมีการควบคุม
ตรวจสอบซ่ึงกันและกันระหวางอํานาจ ภายใตหลักการแบงแยกอํานาจฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 
และฝายตุลาการ โดยหลักการแลวตองสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซ่ึงกันและกันได  ท้ังนี้ 
เพราะอํานาจท้ังสามมิไดแบงแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดหากแตมีการถวงดุลกัน(check and 
balance) เพ่ือใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครอง ดวยเหตุนี้ จะตองไมมีอํานาจใด

                                                
 39 ชัยอนันต  สมุทวณิช. (2541). 100 ป แหงการปฏิรูประบบราชการ ; วิวัฒนาการของอํานาจรัฐและอํานาจ
การเมือง (พิมพครั้งท่ี 3). หนา 23-24. 
 40 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2547). การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ. สืบคนเม่ือ 17 มกราคม 2556,  
จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=241. 
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อํานาจหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกอํานาจหนึ่งอยางเด็ดขาด หรือจะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่ง 
ท่ีรับภาระหนาท่ีของรัฐท้ังหมด และดําเนินการเพ่ือใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียงฝายเดียว  ดังนั้น 
หลักการแบงแยกอํานาจจึงเปนหลักท่ีแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการแบงแยกอํานาจ  
การตรวจสอบอํานาจและการถวงดุลอํานาจ 

หากพิจารณาหลักการแบงแยกอํานาจอยางเปนระบบ อาจแยกพิจารณาการแบงแยก
อํานาจในแงของความแตกตางตามอํานาจหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงกอใหเกิดการแบงแยกองคกรตาม
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน หรือเรียกกันวา “การแบงแยกอํานาจตามภารกิจ” (funktionelle 
Gewaltenteilung) และ “การแบงแยกอํานาจในแงของตัวบุคคล” (personelle Gewaltenteilung)  
ซ่ึงเรียกรองใหอํานาจหนาท่ีของรัฐท่ีมีการแบงแยกนั้นตองมีเจาหนาท่ีของตนเอง อันมิใชเปน
เจาหนาท่ีของรัฐองคกรอ่ืนดวย โดยวิธีการแบงแยกอํานาจของรัฐเชนนี้ รวมท้ังการกําหนดให
องคกรอ่ืน ๆ เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการแตงตั้งบุคคลเขาสูอํานาจใดอํานาจหนึ่ง หรือการใหมี
สิทธิโตแยงคัดคานอํานาจอ่ืนหรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบท้ังในแงของการแบงแยกอํานาจ
ตามภารกิจ (funktionelle Gewaltenteilung) และในแงของตัวบุคคล (personelle Gewaltenteilung) 
แลว กรณีก็จะกอใหเกิดความสัมพันธระหวางอํานาจตาง ๆ ในการยับยั้งซ่ึงกันและกัน และทําให
เกดิความสมดุลระหวางอํานาจไมทําใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจโดยเบ็ดเสร็จในขณะเดียวกัน 
ก็จะไมทําใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งอยูภายใตอํานาจอ่ืนโดยส้ินเชิงดวย สภาพการณเชนนี้จะทําให
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับความคุมครองอันเปนความมุงหมายประการสําคัญของ 
หลักนิติรัฐ 

2.  หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ (Gesetzmaessigkeit  
von Verwaltung und Justiz) 

หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองหรือเรียกวา “หลักความ
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง” หลักในเรื่องนี้เปนการเช่ือมโยงหลักความ
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองเขากับหลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทน 
กลาวคือ การใชกฎหมายของฝายตุลาการก็ดี หรือฝายปกครองก็ดีจะตองผูกพันตอบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีออกโดยองคกรนิติบัญญัติอันเปนองคกรท่ีมีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปนการกระทบตอสิทธิหรือจํากัดสิทธิของประชาชนนั้น
จะกระทําไดเฉพาะภายใตเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผานความเห็นชอบจากตัวแทนของ
ประชาชนกอน  ดังนั้น การใชกฎหมายของฝายตุลาการหรือฝายปกครองท่ีเปนการจํากัดสิทธิของ
ประชาชนจึงมีผลมาจากกฎหมายท่ีไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนแลว ซ่ึงอาจแยก
พิจารณาความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองไดดังนี ้
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(1)  ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการหรือหลักความชอบดวยกฎหมาย 
ของฝายตุลาการ (Gesetzmaessigkeit von Justiz) ความผูกพันของฝายตุลาการตอการใชกฎหมาย 
เปนไปตามหลักความเสมอภาคของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยถือวาเปนหลักความ 
เสมอภาคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบของการใชกฎหมายตามหลักความเสมอภาค
ดังกลาวมีสามรูปแบบ ดังนี ้

ก. ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแตกตางไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือเรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธ กลาวคือ เปนความผูกพัน 
ท่ีจะตองไมพิจารณาพิพากษาใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงหมายความวา บุคคล
ยอมมีสิทธิเรียกรองมิใหมีการใชกฎหมายใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปน
บทบัญญัติในลักษณะของการบังคับในเรื่องนั้น ๆ  กลาวคือ ฝายตุลาการจะตองใชกฎหมายใหเปนไปตาม
องคประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 

ข. ฝายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ บุคคล 
ยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันในการท่ีจะใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติกฎหมายใหตรงกับ
ขอเท็จจริงในกรณีของตน ในกรณีนี้เปนการเรียกรองใหฝายตุลาการยอมรับการผูกพันตน 
อยางเครงครัดตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะอนุญาตใหคํานึงถึงขอเท็จจริงอันเปนลักษณะพิเศษ 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม 

ค. ฝายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะตองใชดุพินิจโดยปราศจากขอบกพรอง ในกรณีนี้ 
หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันตอฝายตุลาการในกรณีท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีการใชดุลพินิจโดยเรียกรองใหฝายตุลาการใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรองใด ๆ 
ท้ังส้ิน 

(2) ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครอง หรือ “หลักความชอบดวยกฎหมาย 
ของฝายปกครอง” (Gesetzmaessigkeit der Verwaltung) ซ่ึงแบงเปนหลักยอยไดสองหลัก คือ  
หลักความมากอนของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes) และหลักเง่ือนไข 
ของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes) 

ก.  หลักความมากอนของกฎหมาย  (der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes)  
ซ่ึงหมายความวา การกระทําของรัฐท่ีออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมายยอมอยูในลําดับท่ีมากอน
การกระทําตาง ๆ ของรัฐท้ังหลาย รวมท้ังการกระทําของฝายปกครองดวย  ดังนั้น การกระทําของรัฐ 
(รวมท้ังการกระทําของฝายปกครอง) ท้ังหลายจึงไมอาจขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายได  
หลักนี้ เรียกรองในทางปฏิเสธวาการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่ง 
ของฝายปกครองจะขัดหรือแยงกับกฎหมายท้ังหลายท่ีมีอยูไมได   ดังนั้น หากการกระทํา 
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ของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดของฝายปกครองขัดหรือแยงกับกฎหมาย การกระทํา 
หรือมาตรการนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย 

ข. หลักเง่ือนไขของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes) ในขณะท่ี
หลักความมากอนของกฎหมายเรียกรองในทางปฏิเสธมิใหฝายปกครองมีอํานาจกระทําการอันใด 
ท่ีเปนการขัดแยงกับกฎหมายท่ีมีอยู แตหลักเง่ือนไขของกฎหมายกลับเรียกรองวาฝายปกครอง 
จะมีอํานาจกระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทํา
ของฝายปกครองท่ีเปนการกระทบสิทธิของปจเจกบุคคลหากไมมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครอง
กระทําการดังกลาว การกระทําของฝายปกครองนั้นยอมไมชอบดวยหลักเง่ือนไขของกฎหมาย
ดังกลาว 

3.  หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (die Gewährleistung persönlicher 
Grundrechte) 

หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันกันอยางยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล (Freiheitsrecht) 
และสิทธิในความเสมอภาค (Gleichheitsrecht) สิทธิท้ังสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปน
พ้ืนฐานของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายยอมรับหลักความเปนอิสระ
ของปจเจกบุคคลในการท่ีจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคลนั้น  
ดังนั้น เพ่ือเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความ
ประสงคของบุคคลนั้น  ดังนั้น เพ่ือเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของแตละบุคคลรัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล  
การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมาย
ซ่ึงผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย 
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น จึงจะสามารถกระทําได เพ่ือใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของปจเจกบุคคลมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง จึงไดมีการนําหลักการแบงแยกอํานาจมาใช 
เพ่ือความมุงหมายจะใหอํานาจแตละอํานาจควบคุมตรวจสอบซ่ึงกันและกันก็เพ่ือใหสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนไดรับความรับรองคุมครอง นอกเหนือจากหลักการแบงแยกอํานาจแลว
ไดมีการบัญญัติหลักการตาง ๆ อีกหลายประการเพ่ือเปนการใหหลักประกันแกสิทธิและเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคลมิใหถูกละเมิดจากรัฐ เชน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลบังคับเปนการท่ัวไป
และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง 
(Allgemeinheit und Einzelfallverbot) การกําหนดใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจ 
ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ (Zitiergebot) หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได (Wesengehaltagarantie) และหลักประกันท่ีสําคัญ คือ
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หลักประกันการใชสิทธิในทางศาล (Rechtsschutzgarantie) ซ่ึงถือวาเปนสาระสําคัญของการให
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกปจเจกบุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกันท้ังหลาย 
จะปราศจากความหมาย หากไมใหสิทธิแกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทําของรัฐ เพ่ือให
องคกรศาลซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐท่ีถูกโตแยงวา
ละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 

2.5.2  ประเภทของการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
หากแบงวัตถุหรือส่ิงท่ีมุงท่ีจะควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐออกเปน 

สองลักษณะ คือ 
ก.  การควบคุมความชอบดวยกฎหมายและการควบคุมความชอบดวยวัตถุประสงค 

และ  
ข.  การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจในแงของการทุจริตตอหนาท่ี หรือการกระทํา

ผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  
การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดังกลาวสามารถแบงประเภทของการ

ควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐออกไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
1. การควบคุมและตรวจสอบภายในองคกร 
การควบคุมภายในองคกรเฉพาะองคกรฝายปกครองเทานั้นท่ีมีการควบคุมท้ังสอง

ลักษณะ กลาวคือ การควบคุมความชอบดวยกฎหมายและความชอบดวยวัตถุประสงค 
กับการควบคุมในแงของการทุจริตหรือการกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ี สวนองคกรนิติบัญญัติก็ดี 
หรือองคกรตุลาการก็ดี การควบคุมภายในองคกรนั้นจะมีการควบคุมเฉพาะการควบคุมในแงของ
การทุจริตหรือการกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

การอุทธรณภายในฝายปกครองเปนกระบวนการควบคุมภายในฝายปกครองท่ีสําคัญ 
อีกประการหนึ่งท่ีอาจแกไขบรรดาขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชนใหหมดส้ินไป 
ความมุงหมายของการอุทธรณภายในฝายปกครองนั้นมีความมุงหมาย 3 ประการ ดังนี้ เพ่ือคุมครอง
สิทธิของประชาชน เพ่ือการควบคุมตนเองของฝายปกครอง และเพ่ือลดภาระคดีในช้ันศาล41 

การพิจารณาเรื่องการอุทธรณในระบบกฎหมายไทยอาจแยกพิจารณาออกเปนการ
อุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ และการอุทธรณตามกฎหมายกลาง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

 
 

                                                
 41 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2548). หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง (พิมพครั้งท่ี 2). หนา 106. 
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(1) การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ 
การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ หมายถึง ระบบการอุทธรณตามท่ีพระราชบัญญัติ 

แตละฉบับไดกําหนดเง่ือนไขในการอุทธรณไวเปนการเฉพาะตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ เรื่องการ
อุทธรณตามกฎหมายเฉพาะเปนเรือ่งท่ีไมนําหลักเกณฑตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับ ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 342 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  ดังนั้น เรื่องการอุทธรณตาง ๆ จึงเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น ๆ 

(2) การอุทธรณตามกฎหมายกลาง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539) 

การอุทธรณตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือตามกฎหมายกลาง  
เปนกรณี ท่ีนํ ามาใช ในกรณี ท่ีกฎหมายปกครองเฉพาะมิได บัญญัติ เรื่ องการอุทธรณไว 
เปนการเฉพาะ 

2. การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรภายนอก 
การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรภายนอกอาจแบงออกเปน (1) การควบคุม 

และตรวจสอบโดยทางการเมือง (2) การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรอิสระตาง ๆ และ  
(3) การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ 

(1) การควบคุมและตรวจสอบโดยทางการเมือง 
การควบคุมและตรวจสอบโดยทางการเมืองเปนการเยียวยาความบกพรองในการ 

ปฏิบัติราชการวิธีหนึ่ง เพราะโดยหลักการแลวองคกรนติิบัญญัติมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญสองประการ 
คือ หนาท่ีในทางนิติบัญญัติอันไดแกการออกกฎหมายและหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติราชการ 
ของฝายบริหารท้ังในฐานะรัฐบาลและในฐานะฝายปกครองใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไว 
ตอสภาและตามกฎหมาย บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรนิติบัญญัติในเรื่องการควบคุม 
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนั้นมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยขึ้นอยูกับลักษณะ
ของรูปรัฐบาลของแตละประเทศเปนสําคัญ เชน ในระบบรัฐสภาอาจใชวิธีการขอเปดอภิปราย 
เพ่ือลงมติไมไววางใจ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือการตั้งกระทูถาม เปนตน  อยางไรก็ตาม 
การควบคุมและตรวจสอบโดยทางการเมืองมีขอจํากัดอยูหลายประการ เชน การท่ีฝายบริหาร 
คุมเสียงขางมากในสภาก็ดี หรือการท่ีพรรคฝายคานจะสนใจตอความบกพรองเฉพาะท่ีทําใหเกิด

                                                
 42 มาตรา 3  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกัน
ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงท่ีกําหนดในกฎหมาย 
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ปญหาตอเสถียรภาพของรัฐบาลเทานั้น  ดังนั้น การควบคุมและตรวจสอบโดยทางการเมือง 
จึงมีความเหมาะสมเฉพาะกับการตรวจสอบในเชิงนโยบาย หรือควบคุมและตรวจสอบเฉพาะ
ประเด็นท่ีเปนปญหาสําคัญ ๆ เทานั้น 

(2) การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรอิสระตาง ๆ 
การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรอิสระตาง ๆ เปนการมอบหมายใหองคกรอิสระ

ดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบภายในขอบเขตอํานาจขององคกรนั้น ๆ เชน  
ผูตรวจเงินแผนดินก็จะมีอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบเรื่องการเงินการคลังของหนวยงาน 
ของรัฐตาง ๆ หรือกรณีของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะมีอํานาจในการตรวจสอบการกระทํา
ขององคกรของรัฐท้ังหลาย สวนขอบเขตอํานาจของผูตรวจแผนดินของรัฐสภาจะมีอํานาจมากนอย
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับการกําหนดใหองคกรนั้น ๆ มีอํานาจเพียงใด ตัวอยางขององคกรอิสระท่ีตั้งขึ้น 
เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน Control Yuan หรืออํานาจควบคุมตามรัฐธรรมนูญ
ของไตหวันผูตรวจเงินแผนดิน (Auditor General) และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (Ombudsman) 
เปนตน 

(3) การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ 
การควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรตุลาการเปนการควบคุมและตรวจสอบท่ีสําคัญ

ท่ีสุด เพราะเปนระบบการควบคุมและตรวจสอบท่ีใหหลักประกันกับประชาชนใหมากท่ีสุด  
ดวยเหตุนี้ จึงมีการกลาวกันวารัฐใดรัฐหนึ่งไมอาจถือไดวาเปน “นิติรัฐ” หากรัฐนั้นปราศจากการ
ควบคุมและตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ  ท้ังนี้  เพราะองคกรตุลาการขององคกรอิสระ 
ท่ีมีการประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา นอกจากนี้องคกรตุลาการยังมีวิธีพิจารณาเพ่ือเปน 
การคุมครองความเปนธรรมในการดําเนินกระบวนพิจารณาตาง ๆ การควบคุมและตรวจสอบ 
โดยองคกรตุลาการนั้นอาจแยกออกได 2 ระบบ คือ ระบบศาลเดี่ยวและระบบศาลคู นอกจากการ
แยกเปนระบบศาลเดี่ยวและศาลคูแลวในบางประเทศยังกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลพิเศษ  
ซ่ึงนอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจหนาท่ีหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวย 
รัฐธรรมนูญของกฎหมายแลว ศาลรัฐธรรมนูญยังมีบทบาทสําคัญในการควบคุมและตรวจสอบ 
การใชอํานาจรัฐขององคกรตาง ๆ 
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บทท่ี 3 
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญและผลคําวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายของตางประเทศ 
 

  แนวความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศทําใหทราบแนวคิดการเปน
หลักประกันสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนความจําเปนในการปกครอง
โดยหลักนิติรัฐ ซ่ึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดตั้งองคกรศาลรัฐธรรมนูญนานาประเทศ 
รวมท้ังเหตุผลและความจําเปนของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีความเกี่ยวของกับความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการประกันสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีหลักในการควบคุมตรวจสอบกฎหมายไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ  
การตรวจสอบกลไกทางการเมือง หรือวินิจฉัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐ อันถือ
เปนหนาท่ีหลักของศาลรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ ซ่ึงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของแตละ
ประเทศอาจบัญญัติอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญไวแตกตางกัน  ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับความเปนมา
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทางการเมืองการปกครองและการบริหารของแตละประเทศ  
เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส องคกรท่ีทําหนาท่ีดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นในรูปของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
เปนตน 

อมร  จันทรสมบูรณ 43 ไดกล าว ถึง ท่ีมาและวิวัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในตางประเทศวา ศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันท่ีไดรับการยอมรับและนํามาใชในการเขียน
รัฐธรรมนูญสําหรับประเทศในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอิตาลี 
ออสเตรีย และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีโดยสาเหตุและประโยชนของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
อาจมีไดหลายประการ เชน ประเทศท่ีเปนสหรัฐ มีสาเหตุจากความจําเปนตองมีองคกรทําหนาท่ี 
ช้ีขาดกรณีเกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับรัฐ เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจและสิทธิของแตละฝาย  
หรือในประเทศท่ีใชระบบรัฐสภายอมมีสาเหตุท่ีแตกตางกันไป สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให
ประเทศในยุโรปนําศาลรัฐธรรมนูญมาใชเนื่องจากประเทศเหลานั้นเกือบท้ังหมดใชระบบการ
ปกครองในระบบรัฐสภา เม่ือหลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาและกลไกท่ีกําหนดไวใน
                                                   
 43 อมร  จันทรสมบูรณ. (2537). “ศาลรัฐธรรมนูญ”. หนังสือครบรอบ 84 ป ศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทิย. หนา 169. 
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รัฐธรรมนูญขาดความนาเช่ือถือ เพราะระบบรัฐสภาเปนระบบท่ีพรรคการเมืองมีสมาชิกควบคุม
เสียงขางมากในสภา ขณะเดียวกันก็เปนพรรคการเมืองท่ีเปนรัฐบาลดวย พรรคการเมืองเหลานี้ 
มักถืออํานาจไวกับตนเองและบิดเบือนการใชอํานาจ มีการรวมอํานาจเขาไวกับพรรคการเมือง 
ฝายขางมาก ทําให เกิดความเส่ือมในการบริหารประเทศ และเปนสาเหตุหนึ่ง ท่ีทําใหเกิด
สงครามโลกครั้งท่ี 2  ดังนั้น หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศในยุโรปจึงปรับปรุงการเขียน
รัฐธรรมนูญโดยอาศัยหลักวิชาการและสังคมวิทยา ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนองคกรท่ีผูราง
รัฐธรรมนูญไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการถวงดุลกับอํานาจเผด็จการโดยพรรคการเมืองฝายขางมาก
ในรัฐสภา ซ่ึงแทท่ีจริงแลว สถาบันศาลรัฐธรรมนูญไมไดเกิดหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1945) 
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีนํามาใชหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถือเปนชวงท่ี 2 ของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต ค.ศ. 1920 ซ่ึงเปนระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1  
โดยนักเขียนรัฐธรรมนูญของออสเตรีย ช่ือ Hans Kelsen ซ่ึงวิเคราะหและมองเห็นประโยชน 
ของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ จึงนํามาใชในรัฐธรรมนูญของออสเตรีย 

เม่ือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ และถือเปนกติกาหลัก
ของสังคม รัฐธรรมนูญจึงกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ และความสัมพันธระหวางอํานาจ
หนาท่ี เหล านี้ เขาดวยกัน เ พ่ือใหองคกรตามรัฐธรรมนูญเปนกลไก ท่ีทําใหรัฐธรรมนูญ 
มีผลบังคับใชได และเพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของรัฐธรรมนูญไวไมใหกฎหมายใดขัดตอ
รัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองมีการควบคุมกฎหมายไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยช้ีขาด 
ขอพิพาทขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการรักษากติกาทางการเมืองในบางกรณีไว การท่ีจะ
ทําใหรัฐธรรมนูญบรรลุถึงจุดหมายดังกลาว ตองมีองคกรทําหนาท่ีเปนกลไกแหงรัฐธรรมนูญ  
หรือวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทหรือปญหาในทางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกรณีดังกลาวในตางประเทศ 
จะมีรูปแบบขององคกรท่ีทําหนาท่ีวนิิจฉัยช้ีขาดตามรัฐธรรมนูญอยู 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. องคกรทางการเมือง  เปนองคกรท่ีมีสมาชิกดํารงตําแหนงโดยวิถีทางการเมือง จะอยู
ในรูปของคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญมีท่ีใชอยูใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เวียดนาม เปนตน 

2. ศาลยุติธรรม  บางประเทศใหศาลยุติธรรมเปนองคกรควบคุมความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญมีใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา โบลิเวีย เม็กซิโก ญี่ปุน เปนตน 

3. ศาลพิเศษหรือศาลรัฐธรรมนูญ  องคกรในลักษณะนี้มีใชอยูในประเทศออสเตรีย 
อิตาลี สเปน เกาหลี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ีเปนตน 
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3.1  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี  

(semi-presidential system) หรือเปนการผสมผสานระหวางระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี 
และยังเปนตนแบบหรือผูนําการบริหารและการปกครองแบบภาคพ้ืนยุโรป (Continent) ซ่ึงให
ความสําคัญกับระบบซีวิลลอว (Civil Law system) หรือระบบประมวลกฎหมายท่ีใชตัวบทกฎหมาย
ท่ีเปนลายลักษณอักษรในการบริหารและการปกครองประเทศ ตลอดจนระบบศาลคูท่ีแยก 
ศาลยุติธรรมและองคกรท่ีทําหนาท่ีศาลปกครองออกจากกัน 

โดยท่ีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนประเทศในยุโรปตะวันตกประเทศแรกท่ีริเริ่มตั้งองคกร
พิเศษขึ้นมาควบคุมกฎหมายไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยมีวิวัฒนาการมาจากลูกขุนรัฐธรรมนูญ 
สภาเซนาตผูพิทักษรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1946  
เพ่ือตรวจสอบวา รางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของรัฐสภามีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
หรือไม จนกระท่ังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เม่ือป ค.ศ. 1958 จึงมีคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญซ่ึงไมไดมีลักษณะเปนองคกรอยางศาล แตเปนคณะกรรมการท่ีมีความเปนกลาง  
และเปนองคกรในการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทําหนาท่ีลดความขัดแยงระหวาง
รัฐสภากับรัฐบาล โดยการควบคุมกฎหมายกอนประกาศใชไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวย ตุลาการ 2 ประเภท คือ ตุลาการแตงตั้ง 
และตุลาการตามกฎหมาย โดยตุลาการท่ีมาจากการแตงตั้งมีจํานวน 9 คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง 
ของประธานาธิบดี ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ฝายละ 3 คน สวนตุลาการตาม
กฎหมาย คือ บุคคลท่ีเคยดํารงตําแหนงประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐทุกคน44 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 44 นันทวัฒน  บรมานันท. (2548, พฤศจิกายน). ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (รายงานผลการวิจัย). เสนอตอ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หนา 7-14.  
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ภาพที่ 3.1  โครงสรางคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมไมให

บทบัญญัติและกฎหมายใด  ๆขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปนกฎหมายประเภทใดก็ตาม 
กฎหมายเหลานี้อาจถูกตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนการประกาศใช หากตุลาการ
รัฐธรรมนูญเห็นวา รางกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็ประกาศใชไมได แตถาเปน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแลวตองไดรับการตรวจสอบความชอบดว ยรัฐธรรมนูญ 
กอนประกาศใชทุกกรณี  ท้ังนี้ เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไววา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
จะประกาศใชบังคับไดภายหลังจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกาศวารางกฎหมายนั้นสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ  อยางไรก็ตาม คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีอํานาจทําได
เฉพาะควบคุมกอนประกาศใชกฎหมาย และไมมีบทบัญญัติใหอํานาจท่ีจะควบคุมกฎหมายท่ี
ประกาศใชไปแลว สําหรับการเสนอปญหาวากฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมยอมถูกจํากัด
เฉพาะนักการเมืองระดับสูงและสมาชิกรัฐสภาเทานั้น นอกจากการมีอํานาจหนาท่ีหลักในการ

ฝายการเมือง 

ฝายนิติบัญญัต ิ ฝายบริหาร 

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ 
แตงตั้ง จํานวน 3 คน 

ประธานสภาผูแทนราษฎรแตงตั้ง 
จํานวน 3 คน 

 

ประธานวุฒิสภาแตงตั้ง 
จํานวน 3 คน 

 

คณะตุลาการ  
ผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนง

ประธานาธิบดีแหง 
สาธารณรัฐทุกคน  

เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 
โดยตําแหนงตลอดชีพ  
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ควบคุมไมใหกฎหมายหรือกฎเกณฑใด ๆ ขัดตอรัฐธรรมนูญแลว ตุลาการรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสยังมีอํานาจอ่ืน ๆ อีก เชน อํานาจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อํานาจในการใหประชาชน
ออกเสียงประชามติตอการแกไขเพ่ิม เติมรัฐธรรมนูญและการเปล่ียนแปลงเขตดินแดน 
ของประเทศ อํานาจควบคุมพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนอํานาจในการควบคุมคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาวามีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือไม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1.1 อํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมไมใหบทบัญญัติ  
และกฎหมายใด ๆ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ45 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีตรวจสอบควบคุมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
(lois organiques) ขอบังคับรัฐสภา (reglements des assemblees parlementaires) กฎหมายท่ัว ๆ ไป 
(lois ordinaires) และพันธกรณีระหวางประเทศ (engagements internationnaux) โดยไมใหขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1958 และคําปรารภ (Preambule) คําปรารภของ
รัฐธรรมนูญ ป ค.ศ. 1946 และปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน ป ค.ศ. 1789 (Déclarations des Droits 
de l’homme et du citoyen) นอกจากนี้ กฎหมายลําดับรองจะขัดหรือแยงตอกฎหมายลําดับช้ันสูง
กวาไมได และกฎหมายตองไมทําผิดแบบวิธี เชน แบบวิธีในการรางการตรวจสอบ หรือผูมีอํานาจ
ในการรางระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญ 

1)  การควบคุมขอบเขตในการใชอํานาจนิติบัญญัติระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 
มาตรา 3446 และมาตรา 3747 ของรัฐธรรมนูญ ป ค.ศ. 1958 กําหนดบทบัญญัติจํากัด

ขอบเขตในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ โดยใหอํานาจแกรัฐสภาในการตรารัฐบัญญัติ  
(loi) ไดเฉพาะบางเรื่อง สวนเรื่องอ่ืนท่ีไมไดระบุไวในมาตรา 34 จะกําหนดเพ่ิมอํานาจให 
ฝายบริหารสามารถใชอํานาจนิติบัญญัติเพ่ือออกกฎเกณฑของฝายบริหาร (reglement)ได 

2)  การควบคุมท่ีรัฐธรรมนูญบังคับไวใหตองทํา 
มาตรา 6148 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ( lois 

organiques) และรางขอบังคับรัฐสภา (reglements des assemblees parlementaires)  ตองสงให 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนบังคับใช เพราะกฎหมาย
                                                   
 45 นันทวัฒน  บรมานันท. เลมเดิม. หนา 17-33. 
 46 นันทวัฒน  บรมานันท. (2549, มกราคม). คําแปลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958.  
หนา 52-56. 
 47 นันทวัฒน  บรมานันท. เลมเดิม. หนา 56-57. 
 48 แหลงเดิม. หนา 86-87. 
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ประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายพิเศษท่ีอยูในลําดับศักดิ์ท่ีต่ํากวารัฐธรรมนูญแตสูงกวากฎหมาย
ธรรมดาท่ัวไป กอนท่ีจะประกาศใชบังคับจึงตองตรวจสอบวาไดจัดทําขึ้นถูกตองตามกระบวนการ
ท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดหรือไมและมีเนื้อหาสาระท่ีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม สําหรับ 
รางขอบังคับของรัฐสภาซ่ึงมีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการตรากฎหมาย 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตองตรวจสอบกอนประกาศใชวารางขอบังคับขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรือไมเชนกัน หากขั้นตอนและวิธีการในการตรากฎหมายผิดไปจากท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติยอมเกิด
ปญหาในภายหนาได 

3)  การควบคุมท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไววาสามารถทําได  
มาตรา 61 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดาไดหากมีการรองขอ โดยสามารถวินิจฉัยไดวา 
รางกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสามารถกระทําไดสองวิธี ประการแรก วินิจฉัยวา 
รางกฎหมายนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา 
ขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมสามารถแยกออกตางหากจากรางกฎหมายนั้นได ประการ 
ท่ีสอง หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
สามารถแยกออกตางหากจากรางกฎหมายนั้นได ประธานาธิบดียอมมีอํานาจท่ีจะเลือกประกาศใช
รางกฎหมายเฉพาะในสวนท่ีไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือจะสงใหรัฐสภาพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่งก็ได   ท้ังนี้  การควบคุมดังกลาวนี้จะใชเฉพาะรางกฎหมายท่ีผานรัฐสภาเทานั้น  
แตไมรวมถึงกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของประชาชนโดยการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติ 
(referendum) ท่ีถือวามาจากความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  

สําหรับมาตรา 5449 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของขอผูกพันระหวางประเทศวามีขอกําหนดใดท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญดวย
หากมีการรองขอจากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาใดสภาหนึ่ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนหกสิบคน โดยการอนุญาต
ใหมีการใหสัตยาบัน หรือใหความเห็นชอบตอขอผูกพันระหวางประเทศจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดมี
การแกไขรัฐธรรมนูญแลว 

 
 
 

                                                   
 49 แหลงเดิม. หนา 80-81. 

DPU



 61 

3.1.2 อํานาจอ่ืน ๆ ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
1) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา 

 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบความถูกตองของการเลือกตั้ง 
ฝายนิติบัญญัติ หมายถึง ควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ซ่ึงจะควบคุมคุณสมบัติของผูสมัครวาเปนบุคคลท่ีมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งหรือไม ควบคุมการ
ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีขัดกับการดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
และควบคุมขอบังคับของรัฐสภา โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตองตรวจสอบตีความรางขอบังคับ
ของรัฐสภาอยางเครงครัดในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจและวิธีพิจารณากอนท่ีจะมีการประกาศใชบังคับ 
และยังตองตรวจสอบขอบังคับท่ีออกมาแกไขขอบังคับเดิมดวย   

2) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับประธานาธิบด ี
 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีควบคุมการเลือกตั้งประธานาธิบดี ตั้งแตขั้นตอน 
การเตรียมการเลือกตั้ง การควบคุมดูแลขั้นตอนการหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนการประกาศผล  
แตไมเขาไปแทรกแซงการบริหารงานของประธานาธิบดี ในกรณีท่ีประธานาธิบดีไมอยูดวยเหตุ 
หายสาบสูญ ถูกลักพาตัวไป ปวยหนักรักษาไมหายหรือเปนบา  หรือเกิดกรณีท่ีรัฐสภากลาวหาวา
ประธานาธิบดีกระทําผิดในหนาท่ีจนประธานาธิบดีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจส่ังใหประธานาธิบดีพนจากตําแหนงได  (Impeachment) และแตงตั้ง
ประธานวุฒิสภาใหปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานาธิบดีเปนการช่ัวคราวได  นอกจากนี้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญยังมีหนาท่ีใหคําแนะนําในกรณีท่ีประธานาธิบดีใชอํานาจพิเศษส่ังการไดอยางอิสระ 
ทุกอยางในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณภายในท่ีรุนแรงหรือเกิดการรุกรานจากภายนอก ทําใหการ
ปฏิบัติงานตามปกติไมสามารถกระทําตอเนื่องไดตามมาตรา 1650 ของรัฐธรรมนูญฯ 

3) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับประชาชน 
 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของการลงคะแนนแสดง
ประชามติตอการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายท่ีประธานาธิบดี
เสนอใหประชาชนออกเสียงประชามติ และการออกเสียงประชามติตอการเปล่ียนแปลงเขตดินแดน
ของประเทศ และทําหนาท่ีประกาศผลดวย 
  สําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดและผลของคําวินิจฉัย  โดยท่ีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญตองกระทําโดยตุลาการรัฐธรรมนูญไมนอยกวา 7 คน เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย  
การออกเสียงลงมติถือเสียงขางมาก ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะตุลาการ

                                                   
 50 แหลงเดิม. หนา 38-39. 
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รัฐธรรมนูญออกเสียงไดอีกครั้งเพ่ือเปนการช้ีขาด และผลของคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น หากเปนการวินิจฉัยกรณีการควบคุมขอบเขตการใชอํานาจนิติบัญญัติ 
ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารยอมมีผลผูกพันท้ังสองฝาย ถาเปนการวินิจฉัยวารางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ยอมผูกพันประธานาธิบดีท่ีตองรีบประกาศใช 
รางกฎหมายนั้น แตถาวินิจฉัยวารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  
รางกฎหมายก็ไมสามารถประกาศใชได ประธานาธิบดีตองขอใหรัฐสภาพิจารณาใหม สวนกรณีท่ี
วินิจฉัยวารางบทบัญญัติใดขัดตอรัฐธรรมนูญ ผล คือ บทบัญญัตินั้นไมอาจใชเปนกฎหมาย 
จึงไมมีผลบังคับ และคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเปนท่ีสุด มีผลผูกพันสถาบันการเมือง 
แหงรัฐ ตลอดจนองคกรเจาหนาท่ีท้ังในทางบริหารและตุลาการ 

ดังนั้น  จะเห็นไดวาประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนประเทศแรกท่ีมีองคกรควบคุม
กฎหมายไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ แมตุลาการรัฐธรรมนูญจะไมมีสถานะเปนศาลเหมือน 
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศในยุโรปตะวันตก แตโครงสรางของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ท่ีอยูในรูปของคณะกรรมการ กระบวนการในการดําเนินงาน อํานาจหนาท่ี ตลอดจนคําวินิจฉัย 
ช้ีขาดก็มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยเฉพาะผลของคําวินิจฉัยท่ีผูกพันองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตย 
และองคกรอ่ืนของรัฐ51  

 
3.2  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีการปกครองในระบบรัฐสภาภายใตรัฐธรรมนูญสหพันธ
สาธารณรัฐ ค.ศ . 1949 จนถึงปจจุบัน เรียกวา “กฎหมายมูลฐาน ค.ศ. 1949 (The Basic Law for the 
Federal Republic of Germany, ประกาศใชเม่ือวันท่ี 23 May 1949)” ซ่ึงไดบัญญัติใหการปกครอง 
ของเยอรมนีเปนประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยการสถาปนารัฐธรรมนูญเกิดจากแนวความคิด 
ท่ีจะอุดชองโหวหรือจุดออนของรัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ. 1933 เพ่ือใหมีกลไกควบคุมรัฐบาล 
และใหรัฐบาลมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร อีกท้ังไมใหผูนําทางการเมืองมีโอกาส
ใชอํานาจเผด็จการเชนเดียวกับพรรคนาซี ในป ค.ศ. 1933 ซ่ึงนําประเทศไปสูความหายนะ 
ในสงครามโลกครั้งท่ีสอง จึงจัดใหมีกลไกควบคุมรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ไดแก การ เลือก
นายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภา การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม กอนการลงมติไมไววางใจรัฐบาล สิทธิ
ยุบสภาของรัฐบาล การประกาศสภาวะความจําเปนทางนิติบัญญัติ   ดังนั้น ในระบบรัฐสภา 
เปนส่ิงจําเปนและจําตองมีสถาบันทางการเมืองเพ่ือใหมีหลักการคานและถวงดุลอํานาจระหวาง
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องคกรการเมืองตาง ๆในการปกครอง และไมใหใช อํานาจเกินขอบเขตอันเปนอันตราย 
ตอประเทศชาติ และเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชน การท่ีรัฐสภามีอํานาจกลาวหา
ประธานาธิบดีแหงสหพันธท่ีไดละเมิดตอกฎหมายหลัก หรือกฎหมายอ่ืนของสหพันธโดยเจตนา 
ตอศาลรัฐธรรมนูญได หากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ประธานาธิบดีแหงสหพันธมีความผิด
ตามขอกลาวหานั้นจริง ศาลจะมีคําส่ังใหประธานาธิบดีแหงสหพันธพนจากตําแหนง ภายหลังการ
ตัดสินแลว ศาลอาจมีคําส่ังช่ัวคราวหามประธานาธิบดีใชอํานาจของตําแหนงประธานาธิบด ีเปนตน 
  นันทวัฒน  บรมานันท52 ไดกลาวถึงการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีมีท่ีมาจากแนวคิดสองแนวคิด กลาวคือ แนวคิดแรกเห็นวา การวินิจฉัยเรื่องทางการเมือง
เปนเรื่องขององคกรทางการเมืองจึงไมอยูในอํานาจการวินิจฉัยของศาล  สวนแนวคิดท่ีสอง เห็นวา 
ปญหาทางรัฐธรรมนูญเปนปญหากฎหมายยอมวินิจฉัยโดยองคกรศาลได ศาลรัฐธรรมนูญ 
จึงมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญและมีอํานาจในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตาง ๆ ได โดยมุงหมายใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร 
ท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให 
ศาลรัฐธรรมนูญรักษาความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับประชาชนใหอยูในลักษณะของประชาธิปไตย 
ท่ีเปนนิติรัฐ ไมมีอํานาจใดครอบงําอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ อันเปนไปตามหลักการ
ตรวจสอบการวินิจฉัยขององคกรนิติบัญญัติกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญโดยองคกรตุลาการ  
จึงกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีเปนศูนยกลางของการควบคุม ตรวจสอบ คุมครอง
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังตรวจสอบกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคลโดยเปดโอกาสให
ประชาชนมีสิทธิขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องท่ีตนเห็นวามีการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญได 

รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนสวนหนึ่ง
ของอํานาจตุลาการ และกําหนดโครงสรางใหขึ้นอยูกับกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ
สาธารณรัฐ (Bundesverfassungsgericht เรียกช่ือยอวา BVERFGG) ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีไดแบงองคคณะในการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาททางรัฐธรรมนูญออกเปน  
2 คณะ แตละองคคณะประกอบดวยตุลาการองคคณะละ 8 คน รวมผูพิพากษาท้ังส้ิน 16 คน  
โดยไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ (Bundestag) และสภาท่ีปรึกษาแหงสหพันธ 
หรือสภาสูง (Bundesrat) สภาละครึ่งหนึ่ง แตผูพิพากษาจะเปนสมาชิกของสภาผูแทนราษฎร 
แหงสหพันธ สภาท่ีปรึกษาแหงสหพันธ รัฐบาลแหงสหพันธ และองคกรในลักษณะเดียวกัน 
ของมลรัฐไมได 
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  การท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหองคคณะผู พิพากษามีสององคคณะ เพ่ือใหทําหนาท่ี 
แตกตางกัน และผูพิพากษาแตละคนจะตองไดรับการกําหนดไวอยางชัดแจงวาสังกัดอยูองคคณะใด  
ท้ังนี้  องคคณะแรกมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  
การพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง การพิจารณาขอขัดแยงวากฎหมายของ
สหพันธสาธารณรัฐยังมีผลใชบังคับตอไปหรือไม เปนตน สวนองคคณะท่ีสอง มีหนาท่ีพิจารณา
เรื่องเกี่ยวกับการฟองประธานาธิบดี กรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีขององคกรสูงสุด 
ของสหพันธสาธารณรัฐ การฟองผูพิพากษาศาลสหพันธหรือผูพิพากษาศาลของมลรัฐ เปนตน 
อยางไรก็ตาม การท่ีองคคณะแรกมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
ทําใหองคคณะนี้มีเรื่องตองพิจารณามาก จึงมีการแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีความยืดหยุน 
กําหนดใหท่ีประชุมรวมของท้ังสององคคณะอาจกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละองคคณะ 
ใหแตกต างจากท่ีกํ าหนดไวแต เดิ มก็ ได  และยั งมีข อยกเว นเปนกรณี พิ เศษให ผู พิ พากษา 
จากองคคณะหนึ่งไปทําหนาท่ีในอีกองคคณะหนึ่งได ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีจึงมี 2 ระดับ คือ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ  (Federal Constitutional Court)  และ 
ศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ (Land Constitutional Courts)53 โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเปนศาล
ระดับสูงสุดและเปนศาลเดียวเทานั้นท่ีพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอพิพาท และคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ เรียกวา “กฎหมายมูลฐาน” สวนศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐเปนศาลในระดับท่ีต่ํากวา และ
บางครั้งตองสงคดไีปใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐพิจารณาวินิจฉัยตอไป ศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ 
มีอยูใน 16 มลรัฐ โดยมีจํานวนหลายศาล โครงสราง อํานาจหนาท่ี และการบริหารงานบุคคลท่ีอาจ
เหมือนกันหรือแตกตางกันได และมีอํานาจหนาท่ีหลักในการวินิจฉัยปญหา ขอพิพาท หรือคดี
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของมลรัฐของตนเทานั้น 

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐของเยอรมนีมีความเกาแกไลเล่ียกับกฎหมาย 
มูลฐาน ค.ศ. 1949 ซ่ึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1951 โดยไดรับ
อิทธิพลมาจากตัวแบบศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรีย การจัดตั้ง 
ศาลรัฐธรรมนูญในระดับชาติและในระดับมลรัฐเพ่ือควบคุมดูแลการตีความรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือปองกันไมใหรัฐธรรมนูญของประเทศ 
ถูกละเมิด และชวยใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญขององคกรของรัฐหรือฝายตาง ๆ เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และแกไขความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐรวมท้ังความขัดแยงระหวางระดับมลรัฐ 
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States, England, and France (Third Edition). p. 299.   

DPU



 65 

และสหพันธรัฐ และเพ่ือปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน54 โดยมีการ
ออกกฎหมายท่ีเรียกวา “กฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ลงวันท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1951  
(Law on the Federal Constitutional Court of 12 March 1951) โดยเฉพาะท่ีประกาศเม่ือวันท่ี  
11 สิงหาคม ค.ศ. 1993 (Federal Law Gazette I p. 1473)” โดยกฎหมายฉบับนี้ไดขยายความ
บทบัญญัติแหงกฎหมายมูลฐานซ่ึงครอบคลุมสวนท่ีเกี่ยวของกับโครงสราง อํานาจหนาท่ี 
และการบริหารงานบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐดวย 
  ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐไมไดสังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เชน กระทรวง
ยุติธรรมของสหพันธรัฐ แตบริหารงานและงบประมาณของตนเองอยางเปนอิสระ มีสํานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญและเจาหนาท่ีของตนเอง ประธานศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐมีอํานาจบริหาร
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังแตงตั้ ง  ถอดถอน และปลดเจาหนา ท่ีของสํานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอํานาจยกรางและบริหารงบประมาณของตนเองซ่ึงแยก
รายการออกตางหากจากงบประมาณของสหพันธรัฐ ตามกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ ลงวันท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1951 ไดบัญญัติเรื่องขององคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
ไวในมาตรา 2 โดยให (1) ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐประกอบดวย 2 คณะ (2) มีการเลือกตุลาการ
จํานวน 8 คน เขาอยูในแตละคณะ (3) ตุลาการจํานวน 3 คนของแตละคณะ เลือกมาจากบรรดา 
ตุลาการศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ เฉพาะตุลาการท่ีดํารงตําแหนงอยางนอย 3 ปในศาลสูงสุด 
ของสหพันธรัฐเทานั้นท่ีอาจไดรับการเลือก  ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ประกอบดวย  
ตุลาการจํานวน 16 คน เรียกวา ซีเนทส (senates) แบงออกเปน 2 คณะ (panels) แตละคณะ
ประกอบดวย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ จํานวน 8 คน ประธานและรองประธาน 
ศาลรัฐธรรมนญูสหพันธรัฐเปนหัวหนาในแตละคณะ โดยไมอยูในคณะเดียวกัน 
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                                                ระดับสหพันธรัฐ มี 1 ศาล 
 
 
                                                                             ระดับมลรัฐ มี 16 มลรัฐ ซ่ึงเปนอิสระตอกัน  
                                   แตละมลรัฐจะมีโครงสรางท่ีอาจเหมือน 
                                   หรือแตกตางกันก็ได 

 
ภาพที่ 3.2  โครงสรางศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐและศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐของเยอรมน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.3  โครงสรางศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐของเยอรมน ี
 
 
 
 
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 

ศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ 

ฝายการเมือง 

รัฐสภา 

ในแตละคณะ สภาผูแทนราษฎร 
เลือกทางออม จํานวนครึ่งหนึ่ง 

ในแตละคณะ วุฒิสภาเลือก
ทางตรง จํานวนครึ่งหนึ่ง 

 

ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
ประกอบดวย ตุลาการ 
จํานวน 16 คน  
แบงเปน 2 คณะ 
คณะท่ี 1 จํานวน 8 คน 
คณะท่ี 2 จํานวน 8 คน 
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  โครงสรางศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐของเยอรมนีมีลักษณะเปนศาลพิเศษ (special 
court) และเปนศาลเช่ียวชาญ มีอํานาจหนาท่ีเฉพาะในการพิจารณาวินิจฉัยปญหา ขอพิพาท และคดี
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญวากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ตามกฎหมายพ้ืนฐานมาตรา 93 
(1) ขอ 2 และ ขอ 2a และมาตรา 10055  และยังมีอํานาจวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ เชน การจํากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล คดีเกี่ยวกับพรรคการเมือง การตรวจสอบ 
การเลือกตั้ง คดีท่ีเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การควบคุม
ความชอบดวยกฎหมาย การควบคุมกฎหมายไมใหขัดกับรัฐธรรมนูญ การรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน เปนตน อํานาจหนาท่ีดังกลาวเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ การตรวจสอบ
กลไกของรัฐ ตลอดจนการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ
เยอรมนีจึงถือวาไดดําเนินการตามหลักการดังกลาวคอนขางสมบูรณ สําหรับศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ
จะมีอํานาจท่ีถูกจํากัดอยูเฉพาะในระดับมลรัฐภายใตรัฐธรรมนูญของมลรัฐ โดยไมมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยการบังคับใชกฎหมายของสหพันธรัฐฉบับใด และไมมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายฉบับใด 
ขัดตอรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐหรือไม 

กมลชัย  รัตนสกาววงศ56 ไดกลาววา สภาผูแทนราษฎรของสหพันธอาจรองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษาให ผู พิพากษาแหงสหพันธ  ไมว าจะ เปน ผู พิพากษา 
จากศาลปกครองสูงสุด ศาลยุติธรรมสูงสุด ศาลแรงงานสูงสุด ตลอดจนศาลรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงไดกรณีปฏิบัติหนาท่ีขัดตอหลักการตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ดานการคานอํานาจกับอํานาจ
ของฝายบริหาร ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเสมอกับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี สามารถบริหาร
งบประมาณของตนเองไดโดยเสนอตรงตอรัฐสภา มีอํานาจพิจารณาขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐ 
ในสวนท่ีเปนการคานอํานาจกับฝายนิติบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจควบคุมกฎหมายท่ีออกโดย
สภาผูแทนราษฎรหรือท่ีผานสภาท่ีปรึกษาแลววาขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม และยังมีอํานาจพิจารณา
คํารองทุกขโตแยงคําวินิจฉัยของสภาผูแทนราษฎรในเรื่องความสมบูรณของการเลือกตั้ ง  
การไดมาหรือการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวนท่ีเกี่ยวกับประชาชน 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบฝายบริหารท่ีกระทําการกระทบสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

                                                   
 55 อิสสระ  นิติทัณฑประภาศ บุญศรี  มีวงศอุโฆษ และพรชัย  เลื่อนฉวี. (2546). ระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย : 
ศึกษาปญหาเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาท่ีโดยเปรียบเทียบกับระบบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส 
และเยอรมนี (รายงานผลการวิจัย). หนา 50.  
 56 กมลชัย  รัตนสกาววงศ. (2540). บทเรียนจากรัฐธรรมนูญตางประเทศตอการปฏิรูปการเมืองไทย. หนา 4, 
7-9.  
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โดยประชาชนสามารถยื่นคํารองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ซ่ึงมีขอจํากัดเพียงวาคํารองทุกข 
จะยื่นไดเม่ือมีการดําเนินการทางศาลตาง ๆ จนถึงท่ีสุดแลว 
  อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐจึงกวางมาก ประกอบดวย 2 คณะ  
โดยมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีท้ังในฐานะท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญช้ันตนท่ีรับคํารองหรือคดี
มาพิจารณาวินิจฉัยตั้งแตเริ่มแรก และในฐานะท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญช้ันสุดทายท่ีรับคดีอุทธรณ 
มาจากศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ โดยคณะท่ี 1 เรียกวา “คณะสิทธิพ้ืนฐาน” (basic rights panel) และ 
คณะท่ี 2 เรียกวา “คณะกฎหมายรัฐธรรมนูญ” (constitutional law panel) ซ่ึงสามารถแบงออกปญหา 
ขอพิพาท หรือคดีตาง ๆ ไดดงันี้57 
     3.2.1  อํานาจขององคคณะท่ีทําหนาท่ีพิจารณาปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

 ปญหาวากฎหมายของสหพันธรัฐและกฎหมายของมลรัฐสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม โดยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเปนศาลเดียวท่ีมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดตอ
กฎหมายมูลฐาน ซ่ึงอาจเปนขอพิพาทเกีย่วกับการนําเจตนารมณของกฎหมายมาใชในการพิจารณา
วินิจฉัยคดี (abstract judicial review cases) ในกรณีท่ีรัฐบาลของสหพันธรัฐหรือมลรัฐ หรือสมาชิก
ของสภาผูแทนราษฎรจํานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม หรือขอพิพาทเกี่ยวกับ 
การนําตัวบทกฎหมายมาใชในการพิจารณาวินิจฉัยคดี (concrete judicial review cases) ในกรณีท่ี
ศาลอ่ืนสงคํารองมาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญวาบทบัญญัติ 
ท่ีนํามาใชในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืนนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม และยังมี
อํานาจท่ีจะประกาศวาการกระทําของฝายนิติบัญญัติของสหพันธรัฐและมลรัฐขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม 
     3.2.2  อํานาจขององคคณะท่ีพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

 1. ขอพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (election disputes) รวมถึงการสูญเสียสิทธิในการดํารง
ตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 2. ขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐซ่ึงอาจเปนความขัดแยงเกี่ยวกับการแบงแยกอํานาจ 
หรือความขัดแยงระหวางสหพันธรัฐและมลรัฐ 

 3. ปญหาพรรคการเมืองเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
วาขัดตอหลักการประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญหรือไม  อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ

                                                   
 57 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. (2544). ศาลรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะหเปรียบเทียบโครงสราง อํานาจหนาท่ี และ 
การบริหารงานบุคคล กับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และญ่ีปุน. หนา 303-305. 
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ยังไมเคยประกาศวาพรรคการเมืองใดขัดตอรัฐธรรมนูญและส่ังหามดําเนินกิจกรรม เนื่องจาก 
ถือเปนสิทธิพิเศษของพรรคการเมืองท่ีไมมีองคกรใดสามารถขัดขวางการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมืองของพรรคการเมืองและผูสนับสนุนซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

 4. การกลาวโทษประธานาธิบดีและตุลาการตามกระบวนการถอดถอนโดยรัฐสภา 
(impeachment of the president and judges) ตุลาการของสหพันธรัฐท่ีมาจากการแตงตั้งอาจถูก
รัฐสภาดําเนินการกลาวโทษตามกระบวนการถอดถอน และหากพิสูจนไดวากระทําความผิดจริง 
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐอาจวินิจฉัยใหตุลาการนั้นไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใหลาออก หรือไลออกได 

 5. คํารองเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (constitutional complaints) ซ่ึงครอบคลุม
การกระทําท่ีกระทบกระเทือนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน โดยประชาชนท่ัวไปรวมท้ังบริษัท
หรือนิติบุคคลสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยไดหากสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของตนเองหรือสิทธิอ่ืนท่ีคลายคลึงกันถูกละเมิดโดยหนวยงานของรัฐ เชน สิทธิเทาเทียมกัน
ของชายและหญิง สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการแสดงออก สวนสิทธิอ่ืนท่ีคลายคลึงกับ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เชน สิทธิเขารับฟงคําวินิจฉัยของศาล สิทธิท่ีจะเปนตุลาการ เปนตน ซ่ึงประชาชน
โดยท่ัวไปหรือนิติบุคคลสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐไดโดยตรง โดยไมตอง 
มีทนายและไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล 

สําหรับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ กฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ ลงวันท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1951 มาตรา 1 (3) บัญญัติวา “ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
อาจจัดทําขอบังคับวิธีพิจารณาซ่ึงตองกระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ”  
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญท้ังในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐยอมไมมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาท่ีของศาลท่ีขัดกัน แตเปนอํานาจหนาท่ีของสภาศาลสูงสุด 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐอยูในฐานะผูปกปองรัฐธรรมนูญของประเทศซ่ึงมีฐานะ
เหนือกฎหมายอ่ืน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมนีจะมีผลผูกพันองคกร 
ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธและมลรัฐ และผูกพันองคกรศาลท้ังหมด รวมถึงเจาหนาท่ีของรัฐ 
เทาท่ีคําวินิจฉัยนั้นมีผลตอองคกรเหลานั้น อันสงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติ  
เพราะไมเพียงมีผลตอคูความเทานั้น แตยังมีผลผูกพันองคกรตามรัฐธรรมนูญทุกองคกร ท้ังฝาย
บริหาร ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ มีผลบังคับไปถึงกฎหมายของสหพันธรัฐและกฎหมาย 
ของมลรัฐ ตลอดจนมีผลยกเลิกกฎหมายท่ีขัดตอกฎหมายมูลฐาน  อยางไรก็ตาม ในบางกรณี 
คําวินิจฉัยของศาลมีผลบังคับเปนกฎหมาย เชน คดีฟองประธานาธิบดี หรือกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวา
กฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม ถาเปนกรณีท่ีมีพ้ืนฐานจากการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญ
โดยประชาชน หากศาลวินิจฉัยวากฎหมายนั้นเปนโมฆะ หรือวินิจฉัยวาไมขัดหรือแยงกับ
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รัฐธรรมนูญ กรณีเชนนี้คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีคาเปนกฎหมาย และมีผลยอนหลังนับแต
วันท่ีกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ แตท้ังนี้ไมกระทบตอคําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดแลว เปนตน  

นอกจากนี้ เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดบัญญัติเรื่องของคําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Bundesverfassungsgericht) 
ไว โดยคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียอมผูกพันทุกองคกรตาม
รัฐธรรมนูญท้ังหมดไมวาองคกรในระดับสหพันธรัฐหรือในระดับมลรัฐ (มาตรา 31 วรรคหนึ่ง58 
แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ) และมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีซ่ึงเปนขอบเขตในเชิง
บุคคล (persönliche Grenze) แตศาลอาจเปล่ียนแปลงคําพิพากษาไดหากปรากฏเหตุผลท่ีมี
ความสําคัญโดยตองคํานึงถึงหลักความม่ันคงแหงนิติฐานะและหลักการคุมครองความเช่ือ 
โดยสุจริตในฐานะหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการคุมครองสิทธิ
ของประชาชนตามหลักนิติรัฐในการเปล่ียนแปลงคําพิพากษาดวย กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
แหงสหพันธรัฐเคยวินิจฉัยวา ศาลไมผูกพันกับแนวคําวินิจฉัยกอน ๆ ของตนเองหรือของศาลสูง 
ซ่ึงเปนการยืนยันหลักความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล59 ศาลท่ีอยูในลําดับสูงสุด
มีหนาท่ีในการตรวจสอบแนวคําพิพากษาท่ีมีมากอนอยางสมํ่าเสมอ โดยคําพิพากษาท่ีมีขึ้นใหม
ภายหลัง ซ่ึงในเชิงการเปรียบเทียบกฎหมายแนวคําพิพากษามีผลบังคับผูกพันแตกตางจาก
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีตราขึ้นเปนลายลักษณอักษร  ดังนั้น ศาลจึงสามารถมีคําพิพากษาสําหรับ
ขอพิพาททางกฎหมายท่ีเกิดขึ้นใหแตกตางจากคําพิพากษาท่ีเคยมีมากอนได โดยมีขอพิจารณา
แนวทางในการเปล่ียนแปลงคําพิพากษา เกี่ยวกับ 1) หลักการคุมครองความเช่ือโดยสุจริต  
2) สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 3) หลักความเสมอภาคและการหามใชอํานาจโดยบิดเบือน โดยท่ีแมวา
ศาลจะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และบางกรณีมีความจําเปนตองทบทวนความ
ตอเนื่องของแนวคําพิพากษา รวมถึงการปรับบทกฎหมายใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ แตศาลควรอธิบายเหตุผลท่ีมีความ 
หนักแนนหรือมีความสําคัญท่ีทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงคําพิพากษา ใหปรากฏชัดเจนในเนื้อหา
ของคําพิพากษาและควรมีสาระสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา แนวทางในการพิจารณาตีความกฎหมาย
ใหมนั้นมีขอดีขอเสียหรือเปนประโยชนกวาการตีความกฎหมายแบบเดิมอยางไร 

 

                                                   
 58 อิสสระ  นิติทัณฑประภาศ บุญศรี  มีวงศอุโฆษ และพรชัย  เลื่อนฉวี. เลมเดิม. หนา 50.  
 59 วรนารี สิงโต. (2554). “การเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลในระบบกฎหมายเยอรมัน”. วารสารกฎหมาย
ปกครอง, 28 (3). หนา 30-52. 
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3.3  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกา  
  ประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปของรัฐแบบรัฐรวม หรือสหรัฐ หรือสหพันธรัฐ (federal 
state หรือ federation) โดยสัมพันธกับการท่ีสหรัฐอเมริกาจัดระบบการเมืองการปกครองและ 
การบริหารประเทศเปนระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดี (presidential system) และ 
เปนแบบสหพันธรัฐนิยม เปนผูนําของประเทศประชาธิปไตย เปนประเทศท่ีมีอิทธิพลทางการเมือง  
การปกครอง และการบริหารตอประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก และมีรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร  
มีลักษณะของรัฐแบบสหพันธรัฐ (federalism) ท่ีแบงการบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 ระดับ 
หรือเรียกวา การบริหารราชการของรัฐบาล 2 ระดับ (twotier government) มีจํานวนรวมท้ังส้ิน  
51 ศาล ไดแก การบริหารราชการของรัฐบาลกลาง หรือการบริหารราชการของรัฐบาลระดับชาติ 
(federal court) จํานวน 1 ศาล ซ่ึงถือวาเปนระดับบน และการบริหารราชการของรัฐบาลมลรัฐ  
(state courts) จํานวน 50 ศาล ซ่ึงถือวาเปนระดับลาง60 โดยรวมการบริหารราชการของรัฐบาล 
ในทองถ่ินไวกับการบริหารราชการของรัฐบาลมลรัฐดวย นอกจากนั้นยังมีการแบงแยกและจํากัด
อํานาจท่ีแตกตางกันของรัฐบาลท้ังสองระดับ 61 โดยรัฐบาลแตละระดับมีอํานาจออกกฎหมาย 
กฎเกณฑ และขอบังคับมาใชในการบริหาร พรอมกับมีอํานาจหนาท่ีท่ีเปนอิสระแยกจากกัน 
ในบางสวน  ท้ังนี้ สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศซ่ึงเปนลายลักษณอักษร  
ในป ค.ศ. 1787 ซ่ึงมีการใหสัตยาบันในป ค.ศ. 1788 โดยนํามาใชแทนบทบัญญัติของสมาพันธรัฐ 
หรือขอบังคับของสมาพันธรัฐ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญกับอํานาจของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ  
และฝายตุลาการในลักษณะท่ีแตละฝายมีการตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกัน เห็นไดจากการท่ี
ประธานาธิบดีซ่ึงเปนประมุขฝายบริหารมีอํานาจใหขอเสนอแนะ (recommend) และยับยั้งกฎหมาย 
(veto laws) ของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา พรอมท้ังมีอํานาจใชกฎหมายบังคับ (enforce)  
และแตงตั้ง (appoint) ผูพิพากษาหรือตุลาการซ่ึงเปนฝายตุลาการ ขณะท่ีรัฐสภามีอํานาจไมรับ
นโยบาย (reject policy) ของประธานาธิบดี พรอมท้ังมีอํานาจใหคําแนะนํา (instruct) และออก
กฎหมายมาจํากัดอํานาจของฝายตุลาการหรือศาล (limit jurisdiction) สวนศาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีโครงสรางระบบศาลท่ีแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ศาลระดับชาติ หรือศาลระดับ
รัฐบาลกลาง และศาลระดับมลรัฐ โดยแตละระดับมี 3 ช้ันศาล คือ ศาลช้ันตนของประเทศ  
                                                   
 60 William C. Louthan. (1991) . The United States Supreme Court : Lawmaking in the Third Branch of 
Government. p. 29.   
 61 Robert L. Lineberry George C. Edwards III & Martin P. Wattenberg. (1995). Government in America : 
People Politics and Policy. p. 52.  
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ศาลอุทธรณของประเทศ ศาลสูงสุดของประเทศ ศาลช้ันตนของมลรัฐ ศาลอุทธรณของมลรัฐ  
และศาลสูงสุดของมลรัฐ ซ่ึงใชระบบศาลเดี่ยว และใชระบบกฎหมายแองโกล-แซกซอน  
(Anglo-Saxon) เชนเดียวกับประเทศอังกฤษ ประกอบกับรัฐธรรมนูญของประเทศไมไดมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน และไมไดมีบทบัญญัติท่ีแยกศาลรัฐธรรมนูญออกตางหาก
จากศาลยุติธรรมท้ังในระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ ศาลสูงซ่ึงเปนศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว
ของสหรัฐอเมริกาจึงใชอํานาจดานตุลาการ (judicial power) หรือมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดี เชน คดีแพง คดอีาญา คดีปกครอง รวมท้ังทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญดวย 

ศาลระดับรัฐบาลกลาง (federal court)  คือ ศาลสูงสุดของประเทศ ศาลอุทธรณ 
ของประเทศ และศาลช้ันตนของประเทศตามมาตรา 3 (Article III) สวนท่ี 1 (Section 1) กําหนด 
ใหมีศาลสูงสุดของประเทศ (one supreme Court) ทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ
ดวย โดยจะมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอพิพาท หรือคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศ  
หรือการกระทําของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติภายใตรัฐธรรมนูญของประเทศ (U.S. 
Constitution) ซ่ึงยอมไดรับการรองรับโดยรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา 
(the final arbiter of Americans constitutional issues)62 มีจํานวน 1 แหง อยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี ซี 
ประกอบดวยตุลาการ จํานวน 9 คน ใหประธานาธิบดีมีอํานาจแตงตั้งโดยไดรับคําแนะนําและ
ยินยอมจากวุฒิสภา 

สําหรับศาลระดับมลรัฐ (state courts) ของแตละมลรัฐจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี 
หรือการกระทําของฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติภายใตรัฐธรรมนูญของมลรัฐแตละมลรัฐ  
(state constitutions) โดยไมมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญของประเทศ มีศาลสูง 
ของมลรัฐทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐพรอมกันดวย  ท้ังนี้ คําพิพากษาหรือคําวินิจฉัย
ของศาลระดับมลรัฐตองไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญของประเทศ และเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอพิพาท
หรือคดีของศาลระดับมลรัฐมีสาระสําคัญเกี่ยวของกับรัฐบาลกลางในการตีความรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศ กฎหมายของรัฐบาลกลาง หรือสนธิสัญญา (an interpretation of the U.S. Constitution,  
a federal law, or a treaty) ตองสงเรื่องหรือยื่นอุทธรณไปใหศาลสูงสุดของประเทศในระดับรัฐบาล
กลางพิจารณาวินิจฉัย63   

 

                                                   
 62 William C. Louthan. (1991) . The United States Supreme Court : Lawmaking in the Third Branch of 
Government. p. 29.   

63 Ibid. p. 30.   
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                                      ศาลสูงสุดของประเทศ 
                                                  มี 1 แหง 
 
                         ศาลอุทธรณของประเทศ มี 13 แหง 
 
                            ศาลช้ันตนของประเทศ มี 94 แหง  
 
 
 
 
                                       ศาลสูงสุดของมลรัฐ 
 
                                      ศาลอุทธรณของมลรัฐ 
                                              
                                       ศาลช้ันตนของมลรัฐ 

 
 
 

ภาพที่ 3.4  โครงสรางระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
 
 
 

ศาลระดับรัฐบาลกลาง 
(federal courts) 

มี 1 ศาล แบงเปน 3 ช้ันศาล 
 

ศาลระดับมลรัฐ 
(state courts) 

มี 50 ศาล  
อยูใน 50 มลรัฐ 

มี 3 ช้ันศาล  
ศาลของแตละมลรัฐ 
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รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญไว
ในรัฐธรรมนูญของประเทศและกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา เชน the Judiciary Act of 178964 
หมายถึง อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยปญหา ขอพิพาท หรือคดีท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ รวมตลอดถึงอํานาจในการตรวจสอบและตีความกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา 
หรือกฎหมายอ่ืนวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญของประเทศหรือไม อํานาจหนาท่ีของศาลสูงสุด 
ของประเทศแบงออกเปนสองสวน  สวนแรก เปนอํานาจหนาท่ีในการรับคดีเริ่มแรกมาพิจารณา
วินิจฉัยซ่ึงตองเปนคดีท่ีเกี่ยวกับดานการทูต รัฐมนตรี และกงสุล รวมท้ังคดีท่ีมลรัฐเขาไปเปน 
คูกรณีดวย สวนท่ีสอง เปนอํานาจหนาท่ีในการรับคดีอุทธรณมาพิจารณาวินิจฉัย โดยรับคดีอุทธรณ
มาจากศาลช้ันลางของรัฐบาลกลาง และจากศาลของมลรัฐ ศาลสูงสุดของประเทศมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญของประเทศเปนศาลสุดทาย  ท้ังนี้ ศาลระดับรัฐบาลกลางจะยึดถือรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี ขณะท่ีศาลระดับมลรัฐทุกมลรัฐจะยึดถือ
รัฐธรรมนูญของมลรัฐตนเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยรัฐธรรมนูญของแตละมลรัฐ 
ตองอยูภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศ แตการพิจารณาคดีของศาลท้ังสองระดับ
ไมไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด บางกรณีมีความสัมพันธกัน เชน บอยครั้งท่ีศาลสูงสุด 
ของประเทศรับคดีจากศาลสูงสุดของมลรัฐท้ังหลายมาพิจารณาพิพากษาโดยเฉพาะในปญหา 
ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง65 

 
 

                                                   
 64 บทบัญญัติ  Section 25 ไดแสดงให เ ห็นวา  กฎหมา ยของรัฐบาล ก ลางมีอํ านาจ เหนือกฎหมา ย 
ของมลรัฐท้ังหลาย ดวยการกําหนดใหศาลสูงสุดของประเทศมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษา (power to review) 
และถาจํา เปนอาจยกเลิกคําพิพากษาใด ๆ (overturn any state decisions) ของรัฐบาลมลรัฐท่ีขัดหรือแยง 
กับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือสนธิสัญญาของประเทศ โดยในป ค.ศ. 1816 ศาลสูงสุดของประเทศไดมี 
คําพิพากษาในคดี Martin v. Hunter’s Lessee ยืนยันความถูกตองของ Section 25 วา (1) ศาลสูงสุดของประเทศ 
มีอํานาจทบทวนคําพิพากษาของศาลมลรัฐท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือสนธิสัญญาของประเทศ 
(2) แมวาศาลของมลรัฐท้ังหลายมีอํานาจในการเริ่มดําเนินการสิ่งใดก็ตาม ศาลของมลรัฐจะไมอยูในฐานะ 
ท่ีเทาเทียมกับศาลสูงสุดของประเทศ ซึ่งเปนศาลท่ีมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดสูงสุดในกรณีท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ และ (3) คําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยของศาลสูงสุดของประเทศมีผลผูกพันศาลของมลรัฐ  ดังนั้น  
นับแตป ค.ศ. 1816 เปนตนมา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา และคําพิพากษาของ 
ศาลสูงสุดของประเทศยอมมีฐานะท่ีอยูเหนือกวาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในระดับมลรัฐ   
 65 Thomas M. Magstadt & III & Peter M. Schotten. (1988). Understanding Politics : Ideas, Institutions, and 
Issues (Second Edition). p. 109. 
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นอกจากนี้ศาลระดับมลรัฐยังไดรับการยอมรับใหเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายของมลรัฐ (participate in the state policy - making) ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษา
ของศาลระดับมลรัฐไดสงผลตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ สวนใหญแลวเปนเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
ของมลรัฐหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลกลาง และมีบางสวนท่ีสงผลกระทบทางออมตอพฤติกรรม 
การบริหารงานรัฐบาลมลรัฐ66 สําหรับตัวอยางคําพิพากษาของศาลระดับมลรัฐท่ีเขาไปมีสวนในการ
กําหนดนโยบายของมลรัฐ เชน ป ค.ศ. 1990 ของศาลของมลรัฐฟลลาเดลฟย (Philadelphia)  
ไดพิพากษาใหครูอาจารยของมหาวิทยาลัยเท็มเปล (Temple University) ท่ีไดรวมกันหยุดการเรียน
การสอนกลับเขาปฏิบัติงานตามบทบัญญัตขิอง Pennsylvania Public Law 195 ตุลาการไดพิพากษาวา 
สุขภาพและสวัสดิการของชุมชน ไมอาจนํามาอางเพ่ือตอรองและเพ่ือใหการหยุดงานดําเนินตอไป 
อันกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันการศึกษาระดับสูงของมลรัฐได สงผลใหมหาวิทยาลัยยอมรับ
ความเสียหายในสวนของตน สวนครูอาจารยท่ีนัดหยุดงานยอมกลับเขาปฏิบัติงานโดยได
ผลตอบแทนตามขอเรียกรองไมมาก ศาลของมลรัฐจึงไดเขามามีสวนในการกําหนดนโยบาย 
ของมลรัฐดวยการแกไขความขัดแยง67 เปนตน  
  ในการพิจารณาอํานาจหนาท่ีของศาลสูงสุดของประเทศท่ีทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญ
จึงตองศึกษาท้ังสามศาล เนื่องจากมีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้ 

1. อํานาจหนาท่ีของศาลสูงสุดของประเทศ 
 อํานาจหนาท่ีของศาลสูงสุดของประเทศแบงตามท่ีมาของคดีออกเปน 2 สวน คือ 

1.1 อํานาจหนาท่ีในการรับคดีเริ่มแรกมาพิจารณาวินิจฉัย (an original jurisdiction)  
ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 สวนท่ี 2 (Article 3, Section 2) และ (2) อํานาจ
หนาท่ีในการรับคดีอุทธรณมาพิจารณาวินิจฉัย (an appellate jurisdiction) เปนการรับอุทธรณคดี
ท่ีมาจากศาลช้ันลางของรัฐบาลกลางและจากศาลของมลรัฐ ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายท่ีรัฐสภา 
บัญญัติไว 

1.1.1 อํานาจหนาท่ีในการรับคดีเริ่มแรกมาพิจารณาวินิจฉัย หมายถึง ศาลสูงสุด 
ของประเทศมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหา ขอพิพาท หรือคดีท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศตั้งแตเริ่มแรกในฐานะท่ีเปนศาลช้ันตนของประเทศ โดยไมตองรอใหศาลระดับอ่ืน
พิจารณาวินิจฉัยมากอน68 โดยเปนปญหา ขอพิพาท หรือคดีระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐใด
                                                   
 66 Harry A. Bailey, Jr. & Jay M. Shafritz. (1993). State and Local Government and Politics. p. 220. 
 67 Thomas R.Dye. (1991). Politics in States and Communities (Seventh Edition). p. 216. 
 68 William C. Louthan. (1991) . The United States Supreme Court : Lawmaking in the Third Branch of 
Government. p. 38.   
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มลรัฐหนึ่ง หรือเปนปญหาขอพิพาท หรือคดีระหวางรัฐบาลสองมลรัฐหรือมากกวา หรือเปนปญหา  
ขอพิพาท หรือคดีท่ีเกี่ยวของกับเอกอัครราชทูตของตางประเทศ รัฐมนตรีของตางประเทศ กงสุล 
ตลอดจนเจาหนาท่ีของตางประเทศ  ท้ังนี้ ตองไมอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ หรือเปน
ปญหาขอพิพาท หรือคดีท่ีริเริ่มจากมลรัฐโดยมลรัฐหนึ่งฟองรองพลเมืองหรือคนตางดาวท่ีอยูใน 
อีกมลรัฐหนึ่ง หรือฟองรองประเทศใดประเทศหนึ่ง 

1.2 อํานาจหนาท่ีในการรับคดีอุทธรณมาพิจารณาวินิจฉัย หมายถึง ศาลสูงสุด 
ของประเทศมีอํานาจรับคดีอุทธรณท้ังปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับ
รัฐธรรมนูญของประเทศท่ีสงมาจากศาลระดับมลรัฐ ซ่ึงโดยปกติแลวหมายถึงบรรดาศาลสูง 
ของมลรัฐ (state supreme courts) หรือสงมาจากบรรดาศาลระดับรัฐบาลกลางท่ีต่ํากวา (lower 
federal courts) เชน ศาลช้ันตนของประเทศ (the U.S. district courts) เฉพาะในบางกรณี หรือ 
ศาลอุทธรณของประเทศ เชน the U.S. court of military appeals69 เปนตน โดยท่ัวไปแลวศาลสูงสุด
ของประเทศจะรับคดีอุทธรณท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศไวพิจารณาวินิจฉัย 
สําหรับคดีอ่ืนศาลสูงของประเทศมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณาวาจะรับคดีอุทธรณไวพิจารณาวินิจฉัย
หรือไมในประเด็นท่ีวา คดีท่ียื่นอุทธรณนั้นเปนปญหาสําคัญเกี่ยวของกับประเทศหรือรัฐบาลกลาง
หรือไม (substantial federal question) เชน คดี United States v. Nixon (1974) ไดมีคําวินิจฉัยวา  
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไมมีอํานาจเด็ดขาดท่ีจะทําใหไดรับอภิสิทธ์ิในฐานะท่ีเปน 
ฝายบริหารและอาจถูกส่ังใหสงหลักฐานหรือเทปบันทึกเสียงเพ่ือใชในการไตสวนคดีอาญาได  
คําวินิจฉัยนี้ทําใหประธานาธิบดีนิกสันตองสงเทปบันทึกเสียงท่ีมีบทสนทนาของตนตอศาล  
เทปบันทึกเสียงไดแสดงวานิกสันไดเขาไปมีสวนรวมในแผนการกระทําความผิด สงผลใหนิกสัน
ตองตัดสินใจลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดี  โดยประธานาธิบดีนิกสันปฏิเสธท่ีจะสง 
เทปบันทึกเสียงท่ีจะใชเปนหลักฐานในการกระทําความผิดอาญา คดีนี้เปนปญหาท่ีสําคัญเกี่ยวของ
กับประเทศทําใหศาลสูงสุดของประเทศรับไวพิจารณาวินิจฉัยคดีโดยเรงดวนหลังจากศาลช้ันตน
ของประเทศไดพิพากษาคดีแลว อํานาจหนาท่ีของศาลสูงสุดของประเทศในสวนนี้จึงถือวาเปน
อํานาจหนาท่ีหลักท่ีสําคัญ    

 
 
 
 

                                                   
69 Henry R. Glick. (1988). Courts, Politics, and Justice (Second Edition). p. 24. 
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ประธานาธิบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ศาลสูงสุดของประเทศ  
                                       ทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญ 
                                          ของประเทศ ประกอบดวย  
                                             ตุลาการ จํานวน 9 คน 
 
                                            ศาลอุทธรณของประเทศ  
                     ทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญช้ันอุทธรณของประเทศ 
 

             ศาลช้ันตนของประเทศทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญช้ันตนของประเทศ 
 

ภาพที่ 3.5  ศาลยุติธรรมระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนศาลรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัต ิ

วุฒิสภา 

มีอํานาจแตงตั้ง
โดยไดรับ
คําแนะนํา 

และยินยอม 
จากวุฒิสภา 
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ศาลสูงสุดของประเทศท่ีทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ
และคําวินิจฉัยนั้นถือเปนท่ีสุด70 คําวินิจฉัยของศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะ 
เปนการวางแนวทางหรือวางมาตรฐานเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับพิจารณาวินิจฉัยคดีตอไป 
ซ่ึงคําวินิจฉัยไมไดสงผลระหวางคูกรณีเทานัน้ แตอาจสงผลกระทบถึงประเทศชาติ  อยางไรก็ตาม 
คําวินิจฉัยดังกลาวอาจถูกยกเลิกโดยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประเทศ ซ่ึงศาลสูงสุด 
ของประเทศก็ไมตองยึดถือคําวินิจฉัยในอดีตเสมอไป อาจเปล่ียนแปลงแกไขใหมได 

อยางไรก็ตาม คําวินิจฉัย ช้ีขาดของศาลสูงสุดของประเทศมีผลผูกพันบุคคล 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศ ท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงทําใหอํานาจของศาลสูงสุดของประเทศมีมากมาย จนทําใหเกิด
การวิพากษวิจารณศาลสูงสุดของประเทศในแงลบ ดังนี7้1 

1. มีอํานาจในการบัญญัติหรือแกไขรัฐธรรมนูญดวยวิธีการตีความรัฐธรรมนูญ 
ไปในทิศทางท่ีบัญญัติหรือแกไขรัฐธรรมนูญ (judges make law in the process of interpreting it) 
ทํานองเดียวกับหลักการท่ีวา ตุลาการเปนผูบัญญัติกฎหมาย (judges make law) โดยท่ีอํานาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนอํานาจในการบัญญัติหรือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2. ตุลาการศาลสูงสุดของประเทศมีความปรารถนาท่ีจะเบ่ียงเบนกฎหมายไปตาม
อารมณหรือตามอําเภอใจของตน (desire to bend the law to their individual whims) 

3. ตุลาการศาลสูงสุดของประเทศมีความชํานาญในการทําใหผูอานคลอยตามดวยการ
นําประเด็นบางประเด็นท่ีดูดีและเปนประโยชนตอตนมาเขียนอธิบายเปนคําวินิจฉัย แสดงความเห็น 
หรือใหเหตุผลทางกฎหมายอยางคลุมเครือ (to depict even dimly the subtleties of the judicial 
process)  

 
3.4 เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในประเทศอังกฤษ 
  ประเทศอังกฤษเปนประเทศผูนําระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและเปนแมบทของระบบการเมืองการปกครองการบริหาร โดยใชระบบรัฐสภา (parliamentary 
system) และเปนประเทศแมบทของระบบกฎหมายและระบบศาล โดยเฉพาะระบบคอมมอนลอว 
(common law system) หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบศาลเดี่ยว อังกฤษมีระบบ
การเมืองการปกครอง และการบริหารท่ีเปนประชาธิปไตยซ่ึงมีความม่ันคงมานาน เชน ในรูปแบบ

                                                   
 70 John C. Hughes. (1995). The Federal Courts, Politics, and the Rule of Law. p. 158.  
 71 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. เลมเดิม. หนา 160-203.   
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จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติดานการเมือง การปกครองท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
พระราชบัญญัติ เอกสารสําคัญทางรัฐธรรมนูญเปนพิเศษ และคําพิพากษาของศาล เปนตน และ 
ยังมีองคกรฝายตุลาการหรือมีศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ  
โดยศาลยุติธรรมสูงสุดของอังกฤษ ซ่ึงหมายถึงศาลสภาขุนนาง (House of Lords) ทําหนาท่ีเปน 
ศาลรัฐธรรมนูญดวยตามระบบของศาลเดี่ยว 

นอกจากนี้ การท่ีประเทศอังกฤษมีกฎเกณฑการปกครองประเทศท่ีไมเปนลายลักษณ
อักษร และมีสถาบันทางการเมืองตาง ๆ ท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศท่ีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนประเทศผูนําของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา ขณะเดียวกันยังมีองคกรฝายตุลาการ คือ ศาลสภาขุนนาง ซ่ึงทําหนาท่ีเปน 
ศาลรัฐธรรมนูญ และเม่ือมีกรณีพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญยอมตองมีองคกรใดองคกรหนึ่ง
หรือหลายองคกรทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยอาจไมไดเรียกช่ือวา  
“ศาลรัฐธรรมนูญ” ก็ได อาจเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน เชน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลสภาขุนนาง 
เปนตน  ท้ังนี้ เนื่องจากการปกครองโดยรัฐธรรมนูญมีความเช่ือมโยงกับทฤษฎีเสรีนิยมท่ีมีแนวคิด
ในการหลีกเล่ียงการกระจุกตัวของอํานาจ โดยใหมีการแบงอํานาจกันระหวางฝายตาง ๆ ในการ 
ทําหนาท่ี (separation of powers) ตลอดจนใหบุคลากรไมซอนกัน ฝายตาง ๆ จึงจะตรวจสอบและ
ถวงดุลกันได (check and balances) 

ในปจจุบันการแยกอํานาจในแงของการใชตัวบุคคลตางกันมีอยูในกรณีของฝายตุลาการ
ซ่ึงยังไมถึงกับเด็ดขาด แตในแงของการทําหนาท่ีโดยอิสระจะมีมากกวาท่ีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
มีตอกัน แตกย็ังไมเด็ดขาดอีกเชนกัน อํานาจในการตรวจสอบและถวงดุลของฝายตุลาการจะไมมี 
ตอฝายนิติบัญญัติเพราะศาลไมมีอํานาจพิจารณาวาพระราชบัญญัติขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม 
(judicial review) แตสามารถตรวจสอบไดวาฝายบริหารไดใชอํานาจเกินกวาท่ีพระราชบัญญัติใหไว
หรือไม สวนฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารนั้นมีความซอนกันมากในดานตัวบุคคล โดยรัฐมนตรี 
มาจากรัฐสภา ซ่ึงสวนหนึ่งคือ สภาสามัญชนท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และรัฐมนตรียังคง
เปนสมาชิกสภานี้ แมวาจะไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีแลวก็ตาม จึงสะทอนใหเห็นถึงการท่ีถือวา
อํานาจอธิปไตยของรัฐสภาเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง  อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาล 
จะมีเสียงขางมากในสภาสามัญชนเพียงใดก็ตาม แตสภาขุนนางยังทําหนาท่ี เปนองคกร 
คอยตรวจสอบและถวงดุลอยูบางตามสมควร 

พระราชบัญญัติอํานาจศาลในการพิจารณาคดีอุทธรณ ค.ศ. 1875 (The Appellate 
Jurisdiction Act 1876) กําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัยคดีในศาลสภาขุนนาง ซ่ึงทําหนา ท่ี 
เปนศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังพิจารณาวินิจฉัยปญหา ขอพิพาท หรือคดีท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
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ในฐานะท่ี เปนศาลรัฐธรรมนูญดวยตองมีสมาชิกสภาขุนนางดังตอไปนี้ เข าร วมดวย 1) ลอรด   
ชานเซลเลอร 2) สมาชิกสภาขุนนางท่ีเปนนักกฎหมาย (law lords) และ 3) ขุนนาง (peers) ท่ีดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงระดับสูงในศาลตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาว แตตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาชานาน ลอรด  ชานเซลเลอร และสมาชิกสภาขุนนางท่ีเปน 
นักกฎหมายอีกจํานวนหนึ่งเทานั้นท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีในศาลสภาขุนนาง สมาชิกสภา 
ขุนนางอ่ืนจะไมเขารวมในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดวย และตามธรรมเนียมปฏิบัติ สมาชิกสภา 
ขุนนางท่ีเปนนักกฎหมายจะเปนชาวสกอต (Scots) จํานวน 1 - 2 คน ตอมาพระราชบัญญัติอํานาจ
ศาลในการพิจารณาคดีอุทธรณ ค.ศ. 1947 (The Appellate Jurisdiction Act 1947) และพระราชบัญญัต ิ
การบริหารงานยุติธรรม ค.ศ. 1968 (Administration of Justice Act 1968) กําหนดใหสมาชิกสภาขุนนาง 
ท่ีเปนนักกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และไม เกิน 11 คน นั้นตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานยุติธรรม ค.ศ. 1968 บัญญัติใหเพ่ิมไดโดย Order in council ซ่ึงหมายถึง พระบรมราช
โองการของกษัตริยหรือราชินโีดยคําแนะนําของสภาองคมนตรี (the Privy Council) ในทางปฏิบัติ 
รัฐบาลจะเปนผูกําหนด Order in council โดยตองผานการยินยอมของสภาองคมนตรี เชน ในป  
ค.ศ. 1973 กําหนดใหศาลสภาขุนนาง ประกอบดวย ลอรด  ชานเซลเลอร 1 คน และสมาชิกสภาขุนนาง
ท่ีเปนนักกฎหมาย จํานวน 11 คน72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 72 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. เลมเดิม. หนา 231-232.  
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ภาพที่ 3.6  โครงสรางศาลสภาขุนนางทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญของอังกฤษ 
 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญของอังกฤษไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไวโดยตรง

อยางชัดเจน ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ไมมีการแยกใหเห็นวาคดีใด
เปนคดีธรรมดาและคดีใดเปนคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ จึงทําใหเกิดขอสงสัยวาคดีใดบางท่ีเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญซ่ึงแตกตางจากคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง  อยางไรก็ตาม คดีท่ีเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญซ่ึงศาลสภาขุนนางมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอยางนอยตองเปนปญหา 
ขอพิพาท หรือคดีท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

1. เกี่ยวของหรือสงผลกระทบตอผลประโยชนของประเทศชาติ สาธารณประโยชน 
โดยสวนรวม หรือประชาชนโดยสวนรวม หรือ 

2. เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญของอังกฤษท้ังสวนท่ีไมเปนลายลักษณอักษรและสวนท่ีเปน
ลายลักษณอักษร หรือ 

3. เกี่ยวของกับกฎหมายมหาชน หรือเกี่ยวของกับหลักการสาระสําคัญ หรือบทบัญญัติ
ท่ีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ัวไป เชน การใชอํานาจอธิปไตย สถาบันกษัตริย 
องคกรของรัฐ (รัฐบาล รัฐสภา ศาล) การปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การใช
อํานาจขององคกรของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง 
และการปกครองทองถ่ิน เปนตน 

 
 

นายกรัฐมนตรีเปน 
ผูเสนอช่ือตอกษตัริย 

หรือราชินีเพ่ือ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

สภาขุนนาง  มีจํานวนสมาชิก  
900 - 1,200 คน 
ศาลสภาขุนนาง ทําหนาท่ีเปน 
ศาลรัฐธรรมนูญดวย ประกอบดวย 

1. ลอรด  ชานเซลเลอร จํานวน 1 คน  
2. สมาชิกสภาขุนนางท่ีเปนนักกฎหมาย  
จํานวน 7-11 คน  
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ดังนั้น ศาลสภาขุนนางจะพิจารณาวินิจฉัยคดี เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเปนไปอยาง
กวางขวางท้ังในสวนท่ีไมเปนลายลักษณอักษรและสวนท่ีเปนลายลักษณอักษร โดยท่ีอํานาจจะแบง
ไดตามประเภทของคดีและตามท่ีมาของคดี การจัดแบงตามประเภทของคดี แบงออกเปน อํานาจ
หนาท่ีของศาลสภาขุนนางในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซ่ึงกลาวโทษเจาหนาท่ี
ระดับสูงของรัฐตามกระบวนการถอดถอน และคดีท่ีเปนความผิดอาญารายแรง สําหรับการจัดแบง
ตามท่ีมาของคดีวายื่นฟองมาจากแหลงใด หมายความวา ศาลสภาขุนนางอังกฤษมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยคดีท่ี เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญท่ีมีความสําคัญตอสาธารณประโยชนโดยสวนรวม  
โดยสามารถแบงออกเปนอํานาจหนาท่ีในการรับคดีเริ่มแรกมาพิจารณาวินิจฉัยและอํานาจหนาท่ี 
ในการรับคดีอุทธรณมาพิจารณาวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของศาลสภาขุนนางอังกฤษมีความเปนอิสระ ไมจําตองผูกพันกับคําวินิจฉัย
ของศาลสภาขุนนางท่ีเคยมีมาในอดีต และคําวินิจฉัยอาจสอดคลองหรือขัดแยงไปในทิศทางท่ีกลับ
หรือลบลางได โดยเปนกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา หรือคําวินิจฉัยของศาลประชาคมยุโรป  
โดยกระบวนการท่ีอางหรือแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของคดีเกาและคดีใหม ศาลสภาขุนนาง 
จะนําแนวทางนี้ไปใชมากกวาศาลอ่ืนในหลาย ๆ คดี เพ่ือทําใหคําวินิจฉัยในอดีตมีความยืดหยุน 
และปรับเปล่ียนได เชน การแสดงใหเห็นขอเท็จจริงหรือสาระสําคัญของคดีหลังไมเหมือนกับคดี
แรกอยางชัดเจน หรือเปนกรณีท่ีคําวินิจฉัยมีลักษณะบกพรองหรือขาดความสมบูรณเพราะไมได
อางอิงกฎหมายหรือคําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาวินิจฉัยไว รวมตลอดท้ังการอางอิง
ผิดพลาดไมสอดคลองกัน     
 
3.5 เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรสเปน 

ราชอาณาจักรสเปนเปนประเทศท่ีอยูในยุโรป แตมีความคลายคลึงกับประเทศไทย 
หลายประการ เชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
ดานเศรษฐกิจประสบปญหาดานการลงทุนระหวางประเทศ ประชาชนมีวิถีชีวิตใกลเคียงกัน มีความ
สนใจเรื่องประชาธิปไตยนอยมาก แตถากลาวถึงรัฐธรรมนูญแลวในบรรดาประเทศยุโรปตะวันตก
ถือไดวา ราชอาณาจักรสเปนมีรัฐธรรมนูญลาชากวาประเทศอ่ืน แตรัฐธรรมนูญของสเปนมีลักษณะ
เดนตรงท่ีไมเคยมีการแกไขแมเพียงครั้งเดียว73  

                                                   
 73 สันทัด  ศะศิวณิช. (2540). บทเรียนจากรัฐธรรมนูญตางประเทศตอการปฏิรูปการเ มืองไทย .  
หนา 21.   
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ศาลรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปนถือวาเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจพิเศษแยกจาก 
ศาลท่ัวไป มีองคคณะคูเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยแตละ 
องคคณะประกอบดวยตุลาการ 6 คน องคคณะแรกพิจารณาความชอบดวยกฎหมายกอนประกาศใช
ไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ และวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐกับหนวยการปกครองอิสระ  
สวนองคคณะท่ีสอง พิจารณาเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญของประชาชน  
แตองคคณะรวมอาจกําหนดใหองคคณะท่ีสองมีอํานาจพิจารณากรณีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี 
ของโครงสรางศาลสภาขุนนางทําหนาท่ีเปนศาลรัฐธรรมนูญของอังกฤษคณะแรกก็ได และยังให 
มีองคคณะสําหรับกล่ันกรองเรื่องท่ีมาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในทุกเรื่อง 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  โครงสรางศาลรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน 
 
ศาลรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปนมีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยเกี่ยวกับ 

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายแบบนามธรรม คือ ควบคุมเชิงปองกันหรือควบคุมกอนการ
ประกาศใชของสัญญาระหวางประเทศและรางกฎหมายของหนวยการปกครองอิสระ รวมท้ัง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูฐ นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายแบบรูปธรรม 
ซ่ึงเปนการควบคุมกฎหมายหลังประกาศใชไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ีวินิจฉัยเกี่ยวกับ 
ขอพิพาทระหวางรัฐกับหนวยการปกครองอิสระหรือระหวางหนวยอิสระดวยกัน และยังมีหนาท่ี
วินิจฉัยเกี่ยวกับการรองทุกขของประชาชนในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

องคคณะแรก  ทําหนาท่ีพิจารณา
ความชอบดวยกฎหมายกอน

ประกาศใชไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญ 
และวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐกับ

หนวยการปกครองอิสระ 
(จํานวน 6 คน) 

องคคณะท่ีสอง  ทําหนาท่ีพิจารณา
เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับการรองทุกข 

ตามรัฐธรรมนูญของประชาชน 
(จํานวน 6 คน) 

ตุลาการ จํานวน 12 คน 
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โดยเฉพาะท่ีเปนการละเมิดท่ีมีผลจากบทบัญญัติของกฎหมาย การกระทําขององคกรมหาชน  
รวมตลอดถึงการกระทําของเจาหนาท่ีขององคกรของรัฐ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบกลไก 
ของรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติหนาท่ีโดยรับผิดชอบตอสภาใหญกอรเตส (Courtes General)  
ซ่ึงคือรัฐสภาในกรณีท่ีมีการประชุมรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา74 

ในกรณีท่ีกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยมีผลผูกพันองคกรของรัฐท้ังหมด  
หรือเรียกวา ผูกพันท่ัวไป มิใชผูกพันเฉพาะคูกรณี นอกจากนั้นคําวินิจฉัยยังมีผลยอนหลังโดยถือวา 
มีผลตั้งแตประกาศใช แตไมกระทบถึงกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลวกอนการวินิจฉัย75  

จากการศึกษาเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศแลวพบวา ศาลรัฐธรรมนูญ
ของแตละประเทศยอมมีบทบาทสําคัญในการเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีดํารงความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญไว โดยการควบคุมไมใหกฎหมายท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติและมีลําดับศักดิ์ต่ํากวา
รัฐธรรมนูญขัดตอรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันหากมีกรณีปญหาการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญขัดแยงกัน ในฐานะท่ีศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงสวนใหญเปนศาลผูใชอํานาจตุลาการ จึงเปน
ภาระหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะวินิจฉัยช้ีขาด เพ่ือดํารงสถานะความเปนกฎหมายสูงสุด 
ของรัฐธรรมนูญ และเพ่ือรักษาดุลยภาพขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันทําใหเกิดการ
ยับยั้งการใชอํานาจของแตละฝายเพราะตางตรวจสอบซ่ึงกันและกันได นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญ 
บางประเทศยังมีภาระในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการใหประชาชนสามารถ 
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได  ดังนั้น ถาศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาท่ีหรือมีบทบาท
ถูกตองตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในดานท่ีทําใหสถาบันการเมืองมีเสถียรภาพ กลไก 
ของรัฐถูกตรวจสอบได และใหประชาชนมีสวนรวมตามกรอบของรัฐธรรมนูญ บทบาทของ 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

 
 
 
 

                                                   
 74 สันทัด  ศะศิวณิช. เลมเดิม. หนา 23.  
 75 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2541). “ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ”. วารสารกฎหมายปกครอง. หนา 42-58.  
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บทท่ี 4 
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญและผลคําวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายของไทย 

 
  ศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมไมให
กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ประเทศท่ีถือหลักนิติรัฐจะมีศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเสมอ เพราะเปนเรื่องความชอบธรรมและใหการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐเปนไปดวย
ความราบรื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญของแตละประเทศจึงมีท้ังอํานาจหนาท่ีหลัก
และอํานาจหนาท่ีรองแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ ความพรอม ระบบ
กฎหมาย และประวัติความเปนมาของแตละประเทศ แต ส่ิงท่ีควรเหมือนกัน คือ ความมี
ประสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของแตละประเทศบัญญัติอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ
ไวแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความเปนมาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีการเมือง การปกครอง  
การบริหารของแตละประเทศ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหมีคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และฝายนิติบัญญัติ โดยอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ควบคุมกฎหมายไมใหขัดตอ
รัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้ ไดมีการนําสถาบันตุลาการรัฐธรรมนูญเขามาใชในป พ.ศ. 2489 เนื่องจาก 
ผูพิพากษาในระบบศาลยุติธรรมไดกาวลวงเขามาช้ีขาดกรณีการเมืองในคดีอาชญากรสงคราม76  
ในระยะท่ีประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญท่ีมีบทบัญญัติตามแนวความคิด Supremacy Parliament และ
สภาผูแทนราษฎรทรงสิทธิในการตีความรัฐธรรมนูญ77 การนําตุลาการมาใชของประเทศไทยไมได

                                                   
 76 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1/2489 วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 เฉพาะท่ีบัญญัติ
ลงโทษการกระทํากอนวันใชกฎหมายนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญและเปนโมฆะ โดยปรากฏเหตุผลในคดีนี้วา  
แมรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดวาใครจะเปนผูมีอํานาจแสดงวากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญเปนโมฆะได ศาลฎีกา
เห็นวาศาลยอมมีอํานาจ  
 77 นพดล  เฮงเจริญ. (2544). “ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน”. รวมบทความทางวิชาการ 
ของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดท่ี 1 : ศาลรัฐธรรมนูญไทย. หนา 23-24. 

DPU



 86 

เกิดจากการมองเห็นปญหาของเผด็จการรัฐสภาท่ีเกิดขึ้นในระบบรัฐสภาหรือการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนแตอยางใด 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยไดรับการยอมรับวาเปนบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายท่ีมีคาบังคับสูงสุดในลําดับช้ันของกฎหมาย  ประการแรก รัฐธรรมนูญนั้นตองกําหนด
วิธีการหรือกระบวนการในการแกไขเปล่ียนแปลงไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายธรรมดา
โดยท่ัวไป  ประการท่ีสอง ตองกําหนดใหมีวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยท่ัวไปท่ีตราขึ้นโดยองคกรฝายนิติบัญญัติ โดยเปดโอกาสใหบุคคล 
ซ่ึงสิทธิของตนไดรับการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญถูกลวงละเมิดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ของฝายนิติบัญญัตินั้นไดโตแยงถึงความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกลาวได และ 
หากพบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยองคกรนิติ บัญญัติ ถูกโตแย งลวงละเมิด 
ตอรัฐธรรมนูญแลวตองมีการเพิกถอนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีไดลวงละเมิดตอรัฐธรรมนูญนั้น
โดยระบบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ไดสถาปนาองคกรในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ในรูปแบบของศาลรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญของระบบ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของไทยมาแตในอดีต รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้หลายฉบับ
ไดกําหนดใหมีองคกรทําหนาท่ีเปนผูวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คือ 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้  เม่ือพิจารณาโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญในอดีตท่ีผานมาจะเห็นไดวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมไดรับผิดชอบงานในตําแหนง
หนาท่ีดังกลาวเปนหลัก องคประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสวนใหญมาจากการแตงตั้ง 
ซ่ึงทําใหความเปนอิสระในการทํางานมีคอนขางจํากัด ทําใหการดําเนินงานของตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนไปไดไมดีเทาท่ีควร  ดังนั้น เม่ือมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 จึงไดเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญโดยจัดตั้งเปนศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือทําหนาท่ีช้ีขาดปญหาท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
และมีอิสระในการทํางานอยางเต็มท่ี  

ตัวอยางเชน มาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  
บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 191 ถามีปญหาท่ีจะตองตีความรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ของรัฐสภา ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาท่ีจะตีความ และใหถือวาการตีความของรัฐสภา 
เปนเด็ดขาด” หรือมาตรา 207 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 บัญญัติวา 
“ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรมีมติวา กรณีมีปญหาท่ีจะตองตีความ
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รัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา  หรือประธานสภาผูแทน 
แลวแตกรณี สงเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย” 
 เม่ือเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไดถือหลัก Enumerations - Prinzip หรือหลักท่ีตอง
กําหนดอํานาจไวเปนการเฉพาะเจาะจงอยางแจงชัด ซ่ึงตรงขามกับหลักอํานาจศาลท่ีกําหนดเปนการ
ท่ัวไปอยางเชน อํานาจของศาลยุติธรรม78 อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือ อํานาจหนาท่ีในการควบคุมกฎหมาย
ไมใหขัดรัฐธรรมนูญ ดวย เหตุ ท่ีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศมีสถานะ 
สูงกวากฎหมายอ่ืน ๆ กฎหมายอ่ืน ๆ จึงไมอาจขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได ดังท่ี มาตรา 6  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไววา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” ในรัฐธรรมนูญนี้จึงกําหนดวิธีการในการควบคุมกฎหมาย
ไมใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไว ประกอบดวย การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนท่ี
กฎหมายประกาศใช และการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญหลังจากท่ีกฎหมายประกาศใช  
ซ่ึงพบวา มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตามมาตรา 20 วรรคสาม  
ท่ีบัญญัติวา “อํานาจนิติบัญญัติถูกผูกพันโดยระบอบรัฐธรรมนูญ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ 
ถูกผูกพันโดยพระราชบัญญัติและกฎหมาย” และรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส บัญญัติไวใน
มาตรา 62 วา “บัญญัติใดท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดประกาศวาขัดตอรัฐธรรมนูญจะประกาศให
และนําบทบัญญัตินั้นมาใชบังคับมิได”  ดังนั้น ในกรณีเชนนี้ แมรัฐธรรมนูญจะไมไดบัญญัติรับรอง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวโดยชัดแจง แตบทบัญญัติดังกลาวก็ไดแสดงใหเห็นอยู
ในตัวถึงความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  สําหรับวัตถุแหงการควบคุมของศาลรัฐธรรมนูญจะมุ งตรวจสอบความชอบ 
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ไดแก ส่ิงท่ีออกโดยองคกรนิติบัญญัติ79  ดังนั้น ขอบเขตในการ
ควบคุมตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 245 (1) ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกําหนดให
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเม่ือเห็นวา บทบัญญัติ 
แหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น 
ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
                                                   
 78 สมคิด  เลิศไพฑูรย  และบรรเจิด  สิงคะเนติ . (2543). “เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญไทยตามมาตรา 264  
และมาตรา 266”. ศาลรัฐธรรมนูญไทย อดีต ปจจุบัน อนาคต . หนา 141-142. 
 79 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2542 5/2542 9/2542 10/2542 12-35/2542 38-40/2540 42/2542 ไดวาง
บรรทัดฐานไววา บทบัญญัติแหงกฎหมายเปนสิ่งท่ีออกโดยองคกรนิติบัญญัติ  
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมจะเปนกรณีเดียวกันกับมาตรา 211  
ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบัญญัติใหการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง
หรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6  
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็น 
เชนวานั้นตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการ
พิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
สําหรับกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดี
ท้ังปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะควบคุมตรวจสอบไดเฉพาะเนื้อหาของรางกฎหมายและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราขึ้น 
โดยฝายนิติ บัญญัติตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ ไดแก  พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนท่ีฝายบริหารตราขึ้นตามกระบวนการท่ีระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติใหกฎหมายนั้นมีศักดิ์และฐานะเทียบเทากฎหมาย  
หรือพระราชบัญญัติท่ีตราขึ้นโดยรัฐสภา ไดแก พระราชกําหนดตามมาตรา 184 และมาตรา 186 
ของรัฐธรรมนูญ โดยท่ีกฎหมายเหลานั้นตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนกฎหมาย
ลําดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญท่ีตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดวย แตไมรวมถึงกฎหมาย
ลําดับรองอ่ืน ๆ  
  โดยท่ีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยปญหาตาง ๆของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกําหนดไว มีดังนี้ 

1. พิจารณาวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองใดท่ีตนเปน
สมาชิกอยูนั้นขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือไม (มาตรา 65 วรรคสาม) 

2. วินิจฉัยส่ังการใหบุคคลหรือพรรคการเมืองเลิกการกระทําท่ีเปนการใชสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 
ซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 68 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 

นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการส่ังยุบพรรคการเมืองท่ีกระทําการดังกลาว (มาตรา 68 
วรรคสาม) ซ่ึงมีผลใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 
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ของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําการดังกลาวเปนระยะเวลา 5 ปนับแตวัน ท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมือง (มาตรา 68 วรรคส่ี) 

3. วินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด 
คนหนึ่งส้ินสุดลงตามมาตรา 106 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) หรือ (11) หรือมาตรา 119 (3) (4) (5) 
(7) หรือ (8) แลวแตกรณี หรือไม (มาตรา 91 วรรคหนึ่ง) 

4. วินิจฉัยวา มติของพรรคการเมืองท่ีใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด พนจากการเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก ซ่ึงมีผลใหสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลงนั้น มีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม หรือไม  
(มาตรา 106 (7)) 

5. พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 141) 

6. วินิจฉัยวา  ในระหวาง ท่ีมีการยับยั้ งรางพระราชบัญญัติ ใดตามมาตรา 147 
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกัน 
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยบัยั้งไวหรือไม (มาตรา 149) 

7. พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 154) 

8. พิจารณาวินิจฉัยวา รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา หรือรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 155) 

9. พิจารณาวินิจฉัยวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ร างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ าย เ พ่ิม เติม  และรางพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ ไดมีการเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม  
(มาตรา 168 วรรคเจ็ด) 

10. วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลงตามมาตรา 182 
(2) (3) (4) หรือ (6) หรือไม (มาตรา 182 ประกอบมาตรา 91 และมาตรา 92) 

11. วินิจฉัยวา พระราชกําหนดใดตราใหใชบังคับเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะหรือไม หรือไดตราขึ้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน 
ท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงไดหรือไม (มาตรา 185) 

12. วินิจฉัยช้ีขาดกรณีท่ีมีปญหาวา หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน 
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศฉบับใด มีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย  
หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา 
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง  
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญหรือไม  
(มาตรา 190) 

13. พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 211) 

14. วินิจฉัยคํารองจากบุคคลซ่ึงอางวาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง
ไววา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 212) 

15. พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป (มาตรา 214) 

16. วินิจฉัยวา กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 230 หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 232 
หรือไม (มาตรา 233) 

17. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีผูตรวจการแผนดินเสนอพรอมดวยความเห็นวา บทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 245 (1)) 

18. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอพรอมดวย
ความเห็น ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิ
มนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 257 (2)) 

19. อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 13 มาตรา 20 มาตรา 31 มาตรา 33  
มาตรา 91 มาตรา 93 มาตรา 95 และมาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.  2550 

เม่ือพิจารณาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 แลวจะพบวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยไมได 
มีอํานาจท่ัวไป (General Jurisdiction) อยางเชนศาลยุติธรรม ซ่ึงมีอํานาจพิจารณาคดีท้ังปวง  
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ตามมาตรา 21880 ของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
นอกเหนือไปจาก ท่ีรัฐธรรมนูญและท่ีกฎหมายกําหนดไวจึ งไมอาจกระทําได  เรี ยกว า  
“หลักแหงความถูกตองตามหนาท่ี” และตองถือวาศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลเฉพาะเชนเดียวกับ 
ศาลปกครองและศาลทหาร แตเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลกระทบโดยตรงตอการใช 
และการตีความ โดยเฉพาะการพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
เม่ืออํานาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับนั้นเปนของพระมหากษัตริยดวยความยินยอม
ของรัฐสภาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 9081 ของรัฐธรรมนูญ องคกรท่ีจะมีอํานาจทําใหพระราชบัญญัต ิ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญส้ินผลไป คือ การยกเลิกกฎหมาย แตเปนเพียงการยกเลิก
กฎหมายท่ีไมไดตราออกมาในรูปแบบของกฎหมายเทานั้น จึงถือวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ 
นิติบัญญัติในเชิงสรางกฎเกณฑเปนบทบัญญัติของกฎหมาย และมีอํานาจในเชิงลบลางผล 
ของบทบัญญัติท่ีพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา เม่ือเปนเชนนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญในทางวิชาการจึงตองถือวาเปนศาลท่ีมีอํานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธ (negative 
act of legislation)82 และศาลรัฐธรรมนูญตองมีรากฐานท่ีมาจากองคกรนิติบัญญัติโดยใหองคกร 
 

 
 

 

                                                   
 80 มาตรา 218  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 
 81 มาตรา 90 รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเปนกฎหมายได 
ก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา และเม่ือพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวา 
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
 82 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. (2542, มกราคม – เมษายน). วารสารศาลรัฐธรรมนูญ.หนา 32-33. 
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นิติบัญญัติไดมีสวนในการแตงตั้ง83 ตามบทบัญญัติมาตรา 20484 ของรัฐธรรมนูญ จึงกําหนดให 
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืน 
อีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา แลวใหประธานวุฒิสภา 
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญดวย 

นอกจากนี้ เ ม่ือบทบัญญัติมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหรัฐธรรมนูญ 
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติ ใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับขัดหรือแย ง 
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได การตีความวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ยอมหมายถึง กฎหมายท่ีผานกระบวนการตราของรัฐสภาและกฎหมาย 
ท่ีมีคาบังคับเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนดท่ีผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว และประกาศคณะปฏิวัติ ยอมอยูในอํานาจ
หนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชน ในอดีตคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดเคยตีความวา
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 45 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2515 ซ่ึงออกในสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร 
                                                   
 83 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. (2525, สิงหาคม). “การแบงแยกอํานาจกับการตีความรัฐธรรมนูญ”. วารสาร
กฎหมายปกครอง. หนา 400. 
 84 มาตร า  204  ศ า ลรั ฐ ธร ร มนู ญปร ะ กอ บ ดว ย ปร ะ ธา น ศา ล รัฐ ธ รร มนูญค นห นึ่ งแ ล ะตุล าก า ร 
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ 
ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสามคน 
 (2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
โดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 
 (3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับเลือก
ตามมาตรา 206 จํานวนสองคน 
 (4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญ
ทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 206 จํานวนสองคน 
 ในกรณีท่ีไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกตาม (1) หรือ (2)  
ให ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณีเลือกบุคคลอื่น 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 205 และมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานนิติศาสตร 
ท่ีเหมาะสมจะปฏิบัติหนาท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (1) หรือ (2)  
แลวแตกรณี 
 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
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เปนนายกรัฐมนตรี ขัดตอรัฐธรรมนูญ ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี  12/2552 ลงวันท่ี  
19 สิงหาคม 2552 โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักวา ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับท่ี 252 ขอ 1 
บัญญัติหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตั้งแตเวลา 01.00 นาฬิกา  
ถึง 05.00 นาฬิกา เวนแตไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมตํารวจสําหรับนครหลวง กรุงเทพธนบุรี  
หรือ ผูวาราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอ่ืนกอนนั้น ยอมเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือการประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมของประชาชนตามมาตรา 43 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังเปนการสรางภาระใหแกประชาชนผูประกอบอาชีพ 
สุจริตอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนจะตองบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในชวงเวลาดังกลาวของแตละวัน 
โดยไมมีเหตุผลและความจําเปนสนับสนุนอีกดวย ถึงแมจะมีการผอนปรนใหขอรับอนุญาต 
จากอธิบดีกรมตํารวจหรือผูวาราชการจังหวัดได ก็ยังคงเปนการสรางเง่ือนไขและภาระแกการใช
เสรีภาพดังกลาวโดยไมจําเปน การจํากัดเสรีภาพดังกลาวเห็นไดชัดวาไมกอใหเกิดประโยชน 
ตอความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประโยชนในดานสาธารณูปโภค  
การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใน
มาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แตอยางใด และไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชน 
ในปจจุบัน จึงเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวเกินความจําเปนและ
กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพอันเปนการตองหามตามกฎหมาย เปนตน 

 
4.1  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบรรทัดฐาน 
ทางกฎหมาย  

4.1.1  การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ “รางกฎหมายกอนจะมีผลใชบังคับ”  
 อํานาจหนา ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏอยู ในมาตรา  154 ของรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติมีขอความ 
ท่ีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม  
ตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว บุคคลท่ีสามารถเสนอคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ไดแก 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา โดยเสนอ 
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธาน 
แหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และ 
แจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา สําหรับระยะเวลาในการรองของ บุคคลท่ีรองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติจะกระทําไดเฉพาะ

DPU



 94 

กรณีรางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 150 ของรัฐธรรมนูญ 
หรือรางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญ กอนท่ี
นายกรัฐมนตรีจะนํ าร างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ ง  
หรือหากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ 
โดยไมชักชา  โดยท่ีในระหวางท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพ่ือประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย  
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ
ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้น 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตไมใชกรณีท่ีมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ
ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป ใหขอความท่ีขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และให
นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 150 หรือมาตรา 151 แลวแตกรณีตอไป 

4.1.2  การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ “กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว” 
 1. การตรวจสอบลักษณะนามธรรม (abstract) 

 การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญลักษณะท่ีเปนนามธรรม หมายถึง การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูเปนการท่ัวไป ไมใชเปนกฎหมายท่ีศาล
จะใชบังคับแกคดีใดคดีหนึ่งซ่ึงอยูในระหวางกระบวนพิจารณาของศาลตามมาตรา 245 (1) 
ของรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยถึงความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงผูตรวจการแผนดินรัฐสภาไดเสนอเรื่องพรอมความเห็นมาเพ่ือ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา 
  ตามมาตรา 185 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดท่ีพระมหากษัตริยไดตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ 
พระราชกําหนด บุคคลท่ีสามารถรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ไดแก สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
ของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอประธานสภาท่ีตนเปนสมาชิก และใหประธาน 
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แหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นเพ่ือวินิจฉัยวา 
พระราชกําหนดนั้นไมไดเปนไปเพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ   

 2. การตรวจสอบลักษณะรูปธรรม (concrete) 
 การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญลักษณะท่ี เปนรูปธรรม หมายถึง  

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีศาลกําลังจะใชบังคับแกคดีท่ีอยูในระหวาง
การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามมาตรา 211 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกําหนดให 
ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง 
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการ 
เพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตให
รอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ดังนั้น บุคคลท่ีสามารถรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบถึงความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดี คือ ศาล และคูความในคดี ซ่ึงตองปรากฏ
ขอเท็จจริงดวยวาตองยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นมากอน 
เม่ือศาลไดสงคําโตแยงของตนหรือคําโตแยงของคูความในคดีไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  
ศาลตองรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวเปนการช่ัวคราว  
  นอกจากนี้ หากกรณีท่ีคําโตแยงของคูความเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาล 
จะใชบังคับกับคดีขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ไมเปนสาระสําคัญอันควรไดรับการวินิจฉัย  
ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาไดตามมาตรา 211 วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญ  อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีท่ีศาลรองขอ กฎหมายไมไดบัญญัติหลักเกณฑไว 
แตอยางใด  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีดังกลาว แมจะใชไดในคดีท้ังปวง แตยอม 
ไมกระทบกระเทือนคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลวตามมาตรา 211 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 

4.1.3  อํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
ของพรรคการเมือง 

 มาตรา 65 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนสมาชิก
ของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวน 
ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซ่ึงเห็นวามติหรือขอบังคับ 
ในเรื่องใดของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ี 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการ
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย นั้น โดยท่ีรัฐธรรมนูญจําเปนตองจัดวางระบบใหการจัดองคกร
ภายใน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และขอบังคับของพรรคการเมืองตองสอดคลองกับหลักการ
พ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ท้ังนี้  
ตองไมใหมติของพรรคการเมืองขัดหรือแยงกับสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปนหลักประกันใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ผูแทนปวงชนชาวไทยไดอยางอิสระโดยไมจําเปนตองกังวลกับผลประโยชนของพรรค ในกรณีท่ี 
พรรคการเมืองโดยท่ีประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ขับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรออกจากพรรคการเมือง หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นวามติดังกลาวขัดตอสถานะ 
และการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐาน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยอมสามารถ
อุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 106 (7)   อยางไรก็ตาม  
หากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวามติดังกลาวของพรรคการเมืองมีลักษณะเชนนั้น สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือกรณีของมาตรา 106 (8) ซ่ึงกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ 
ออกคําส่ังยุบพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนสมาชิก  

นอกจากนี้ในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
ของพรรคการเมือง เ ม่ือมีคํารองของอัยการสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอํานาจวินิจฉัยวา 
พรรคการเมืองใดไดใช สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิ ธีการซ่ึงมิได เปนไปตามวิ ถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม อีกดวย  
ซ่ึงหากเปนกรณีเชนนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะส่ังการใหพรรคการเมืองนั้นเลิกกระทําการดังกลาว 
หรือส่ังยุบพรรคการเมืองดวยก็ได85 

 
 

                                                   
 85 สุรพล  นิติไกรพจน  วรพจน  วิศรุตพิชญ  วรเจตน  ภาคีรัตน  บรรเจิด  สิงคะเนติ และธีระ  สุธีวรางกูร. (2546). 
ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ. หนา 109. 
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4.1.4  อํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดความสมบูรณในการดํารงตําแหนงของสมาชิกรัฐสภา 
รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง 

มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดเรื่องของอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดความสมบูรณ 
ในการดํารงตําแหนงของสมาชิกรัฐสภา โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยวาสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใดไดส้ินสุดสมาชิกภาพความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือไม หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา  
1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภาไดเขาช่ือรองตอประธานแหงสภา 
ท่ีตนเปนสมาชิกเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยแมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวา
สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาคนใดไดส้ินสุดลง แตกรณีจะไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิก
รัฐสภาผูนั้นไดกระทําไปในหนาท่ีของสมาชิก รวมท้ังการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชน
ตอบแทนอยางอ่ืนกอนท่ีสมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนท่ีประธานแหงสภาท่ีผูนั้น 
เปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 93 

มาตรา 182 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอํานาจวินิจฉัยวารัฐมนตรีผูใดไดส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีหรือไม  ท้ังนี้ หากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
ของแตละสภาไดเขาช่ือรองขอผานประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให
วินิจฉัย เหตุแหงการส้ินสุดความเปนรัฐมนตรีท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะใชเปนประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
ตองเปนเหตุตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 182 (2) (3) (5) (7) หรือวรรคสอง เทานั้น 

มาตรา 233 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัย ช้ีขาด 
ความสมบูรณในการดํารงตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทา ท่ีมีอยูของท้ังสองสภาไดเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือสงคํารองไปยัง 
ศาลรฐัธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัยวา กรรมการการเลือกตั้งผูใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม 
หรือกระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 หรือไม 

   
4.2  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนบทบัญญัติท่ีมีสาระสําคัญเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
รวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซ่ึงเอกราชและความม่ันคงของชาติ การทํานุ
บํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนา การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนม่ิงขวัญของชาติ  
การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครอง
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ประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมือง
ท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา 
รวมท้ังใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตเท่ียงธรรม การศึกษา
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญจึงเปนประโยชนและสามารถลดปญหาการตีความบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

4.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 บัญญัติวา 
          “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

ในกรณี ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ 
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ี
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว” 

เจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ยอมเปนเรื่องของการมุงคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมได บุคคลหรือพรรคการเมืองท่ีทราบการกระทําดังกลาว 
มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณา
วินิจฉัยหรือมีคําส่ังใหยุติการกระทําดังกลาวได หากปรากฏวาพรรคการเมืองเปนผูกระทําการ
ดังกล าว ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมือง และให เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของหัวหนา 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ปได โดยเปนหลักการท่ีคงเดิม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพียงแตเพ่ิมเรื่องการเพิกถอนสิทธิของ
หัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารของพรรคการเมือง  
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เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 68 ซ่ึงเปนบทหลักของสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ และเปน
บทบัญญัติท่ีมีปญหาในการใช และการตีความเจตนารมณ สามารถแยกเปนองคประกอบของการ
กระทําไดดังนี้ 

1. องคประกอบการกระทําความผิด ตามบทบัญญัติของมาตรา 68 วรรคหนึ่ง คือ 
1.1 บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนีไ้มได  
1.2 บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ เ พ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ 

การปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ไมได 
  ความหมายของคําวา “บุคคล” ตามวรรคหนึ่ง ของมาตรา 68 ยอมหมายถึง บุคคล
ธรรมดา หรือพรรคการเมือง ท่ีสามารถกระทําการดังกลาวได  

2. ผูมีสิทธิเสนอ ตามบทบัญญัติของมาตรา 68 คือ ผูทราบการกระทํา ตามวรรคหนึ่ง  
3. ชองทางในการเสนอ ตามบทบัญญัติของมาตรา 68 วรรคสอง คือ ผูทราบการกระทํา

เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 
ส่ังการ  

จากการศึกษาบทบัญญัติของมาตรา 68 วรรคสอง จะเห็นไดวา เปนบทบัญญัติท่ีเปน
ปญหาการใชและการตีความ ถอยคํา จนนําไปสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และ 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี 18 - 22/2555 ซ่ึงประเด็นสําคัญ คือ ผูทราบการกระทําสามารถ
เสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง หรือ ตองเสนอเรื่องผานอัยการสูงสุดพิจารณากอนยื่น 
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนักวิชาการตางมีความเห็นแบงเปนสองฝาย  ดังนั้น การพิจารณา  
และคนหาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับหลักการตีความกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะการ
ตีความรัฐธรรมนูญจะทําใหการใชและการตีความบทบัญญัติของมาตรา  68 วรรคสอง  
ถูกตองตามเจตนารมณยิ่งขึ้น  

4. ผลของการกระทํา ตามบทบัญญัติมาตรา 68 วรรคสาม และวรรคส่ี คือ 
4.1 ศาลรัฐธรรมนูญส่ังใหพรรคการเมืองเลิกการกระทํา และส่ังยุบพรรคการเมือง

ดังกลาวได 
4.2 กรณีศาลส่ังยุบพรรค การเ มือง  ให เ พิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ งของหัวหนา 

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําความผิดตาม 
วรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว 
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4.2.2  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 63 บัญญัติวา  
 “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี ้
มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือน 
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง  
ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได” 

เจตนารมณตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
ยอมเปนเรื่องของการกําหนดสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของประชาชนไว โดยใหเสนอเรื่องตออัยการ
สูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอนจะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายกเลิกการกระทําตามคํารอง  
ซ่ึงประชาชนจะตองเสนอผานอัยการสูงสุดเทานั้น ประชาชนไมอาจใชสิทธิเสนอเรื่องให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดโดยตรง  ท้ังนี้ เพ่ือใหอัยการสูงสุดเปนผูกล่ันกรองขอเท็จจริงเสียกอน 

4.2.3 เจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เปรียบเทียบกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

โดยท่ีมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีถอยคําในการ
ยกรางครั้งแรก ในการพิทักษรัฐธรรมนูญตองมีการเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
กอนจะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายกเลิกการกระทําตามคํารองหรือไม แตตอมามีผูขอแปรญัตติ
ถอยคําในกรณีท่ีผูรูเห็นการกระทําตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหยกเลิกการกระทํา
ดังกลาว และบทบัญญัติมาตรา 63 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 กําหนดใหเสนอตออัยการสูงสุดแลวจึงยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พบวา มีการเปล่ียนแปลงถอยคําจากผูรูเห็นมา เปนผูทราบการกระทําเทานั้น และเปนการกําหนดให
บุคคลหรือพรรคการเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําท่ีเปนการลมลางการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ 
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ นั้น 

บทบัญญัติดังกลาวยอมเปนการกําหนดชองทางใหสิทธิแกผูท่ีรูเห็นการกระทําดังกลาว
เสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว ซ่ึงกอใหเกิดผลดี คือ มีกลไกและชองทางในการเสนอเรื่องให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงอันเปนชองทางท่ีจะนําไปสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ไดงายขึ้น และการดําเนินคดีของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนอิสระจากการดําเนินคดีอาญา บุคคลหรือ
พรรคการเมืองท่ีทราบการกระทําดังกลาวจึงยอมมีสิทธิเสนอเรื่องโดยผานอัยการสูงสุด เพ่ือให
อัยการสูงสุดเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงกอน และการท่ีอัยการสูงสุดจะยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวหรือไม ไมควรใหเปนดุลยพินิจของอัยการ
สูงสุด บุคคลท่ีทราบการกระทําและเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงจึงไมใชผูมีสิทธิ
เริ่มคดี อัยการสูงสุดเทานั้นท่ีเปนผูมีสิทธิเริ่มคดีและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยไมใชกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองจากบุคคลหรือพรรคการเมืองท่ีทราบการกระทํานั้นโดยตรง 

ดวยเหตุผลท่ีวา หากบทบัญญัติในมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ประสงคจะให 
ผูทราบการกระทํานั้นยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ก็ไมจําเปนตองกําหนดใหยื่นผาน
อัยการสูงสุดแตอยางใด ประกอบกับเม่ือลักษณะการกระทํากรณีดังกลาวเปนขอกลาวหาท่ีรายแรง 
จึงควรมีการกําหนดขั้นตอนใหผูทราบถึงการกระทํายื่นเรื่องตออัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
เพ่ือใหมีการกล่ันกรองช้ันหนึ่งกอน ผูทราบการกระทําจึงไมอาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยไดโดยตรงแตจะตอง เสนอผ านอัยการสูงสุดเ พ่ือให อั ยการสูงสุดยื่นคํารองตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาตอไป  ท้ังนี้ อัยการสูงสุดยอมเปนผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายอาญา 
โดยเฉพาะการกระทําดังกลาวนั้นมีความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเปนความผิด
อาญาแผนดิน 

ดังนั้น สามารถสรุปไดวา  มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มีหลักการคงเดิมตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

นอกจากนี้ในช้ันการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญไดมีการอภิปรายในประเด็น 
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. การเปล่ียนแปลงถอยคําในวรรคหนึ่ง จากคําวา “ผูรูเห็นการกระทํา” เปน “ผูทราบ
การกระทํา” ดวยเหตุผลท่ีวาการบัญญัติวา “ผูรูเห็นการกระทํา” นั้น จะตองเปนประจักษพยาน
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โดยตรง จึงจะสามารถเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดได แตหากเปน “ผูทราบการกระทํา” ไมจําตองเปน
ประจักษพยานโดยตรง เพียงแตไดทราบถึงการกระทําดังกลาว ก็มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดได 

2. ยืนยันหลักการเดิมท่ีใหเปนดุลพินิจของอัยการสูงสุด ในการตรวจสอบขอเท็จจริง
กอนวาสมควรเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญหรือไม  

3. เพ่ิมบทลงโทษ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ 
บริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะกระทําความผิด 5 ป (โดยมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
สวนหนึ่งเสนอเพ่ิมโทษเปน 10 ป) 

เม่ือศึกษาบทบัญญัติกฎหมายของตางประเทศ เชน ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
พบวามีบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือปองกันปญหาการพิจารณาคดีท่ีอาจลาชาจากจํานวนคดีท่ีขึ้นสู
ศาลรัฐธรรมนูญจํานวนมาก โดยจะมีการตั้งองคคณะกล่ันกรอง (kammer) ขึ้นตามกฎหมาย 
BVertGG โดยองคคณะกล่ันกรองมีหนาท่ีในการตรวจสอบเรื่องท่ีประชาชนไดรองวามีการละเมิด
สิทธิรัฐธรรมนูญตอศาลรัฐธรรมนูญแลวสงเรื่องตอใหองคคณะท่ีมีอํานาจในการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวตอไป ซ่ึงมี 2 คณะ คือ  

1) คณะแรกมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ  
2) คณะท่ีสองมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากเรื่องการควบคุมกฎหมายไมให

ขัดรัฐธรรมนูญ เชน วินิจฉัยมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง หรือปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เปนตน86  

สําหรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไมไดมีบทบัญญัติ 
ท่ีมีหลักการดังกลาวเพ่ือกล่ันกรองคดีท่ีจะขึ้นสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น หากเปด
โอกาสใหประชาชนใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง อาจเกิดปญหาคดีขึ้นสูศาล 
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญของฝายนิติบัญญัติ  ซ่ึงจะเห็นวาไมมีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญเปดชองให 
ศาลรัฐธรรมนูญกระทําเชนนั้นได การตีความตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18 – 22/2555  
อาจเปนประเด็นปญหาการตีความท่ีเกินขอบอํานาจท่ีถือเปนการกาวลวงอํานาจฝายนิติบัญญัติ 
ทําลายหลักดุลยภาพของหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย และมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 
ไมไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญรับคดีไวพิจารณาได การตีความของศาลรัฐธรรมนูญท่ีใหศาลรับคดี
ไวเองโดยไมตองผานอัยการสูงสุด จึงไมนาจะถูกตอง เพราะขัดแยงกับถอยคําในรัฐธรรมนูญ 

                                                   
 86 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล. “ปริญญา” กางตํารา ม.68 อานเกมตุลาการบนตาช่ัง ศาลรัฐธรรมนูญกําลังเลน
ก า ร เ มื อ ง ! ?.  สื บ ค น เ ม่ื อ  26 เ ม ษ า ย น  2556,  จ า ก  http://www.prachachat.net/news_detail.php? newsid= 
1366856632&grpid=09&catid=16.  
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อยางชัดเจน ดวยเหตุผลวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการใหอัยการสูงสุดเปนองคกรท่ีคอย
กล่ันกรองคดีความกอนขึ้นสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
 
4.3  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เปนบทบัญญัติ 
ท่ีกําหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง และการเงิน และ 
การอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการเลิกและการยุบพรรคการเมือง  

บทบัญญัติมาตรา 95 กําหนดวา เม่ือปรากฏตอนายทะเบียน หรือเม่ือนายทะเบียนไดรับ
แจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทํา
การตามมาตรา 94 ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการ
สูงสุด พรอมดวยหลักฐาน เม่ืออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่นคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียน 
ตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด  
เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตอไป ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีแตงตั้งคณะทํางานใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคาํรองเอง 
  หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมืองซ่ึงกระทํา
การตามมาตรา 94 ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการ
สูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการช่ัวคราว 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศ
คําส่ังยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชช่ือ ช่ือยอ หรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองซํ้า หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับช่ือ ช่ือยอ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองท่ีถูกยุบนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชน
อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
  โดยท่ีบทบัญญัติมีหลักการสําคัญเพ่ือกําหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง การดําเนิน
กิจการของพรรคการเมือง การเงินและการอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมือง ตลอดจนการเลิก
และการยุบพรรคการเมือง เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรคการเมืองได 
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  1. กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได
เปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการตามท่ีรัฐธรรมนูญใหถือวาเปนการ
กระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจโดยวิธีการดังกลาว 
  2. กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
  3. กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
  4. กระทําการอันอาจเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 
  5. กระทําการฝาฝนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 104 
   ดังนั้น เม่ือเปนกรณีท่ีมีการกลาวหาวา พรรคการเมืองใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 ยอมเปนหนาท่ีของนายทะเบียน
พรรคการเมืองท่ีตองทําการตรวจสอบกรณีการกลาวหานั้นดวยอํานาจของนายทะเบียน 
พรรคการเมืองและนายทะเบียนตองทําความเห็นไปในทางใดทางหนึ่งวามีเหตุสมควรใหยุบ 
หรือไมใหยุบพรรคการเมืองนั้นหรือไมกอน แลวจึงเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พรอมกับความเห็นดังกลาว เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาตรวจสอบ กล่ันกรองการ
ใชดุลพินิจของนายทะเบียนพรรคการเมืองอีกช้ันหนึ่งวา ความเห็นของนายทะเบียนท่ีใหยุบ 
หรือไมใหยุบพรรคการเมืองแลวแตกรณีนั้น ชอบดวยกฎหมายและมีเหตุ เพียงพอท่ีจะให 
ยุบหรือไมใหยุบพรรคการเมืองตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นหรือไม 
 
4.4  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญโดยใชวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 264  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา “นอกจากกรณีท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 253 และมาตรา 254 คูความชอบท่ีจะยื่นคําขอตอศาล เพ่ือใหมีคําส่ังกําหนด
วิธีการเพ่ือคุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา เชน 
ใหนําทรัพยสินหรือเงินท่ีพิพาทมาวางตอศาลหรือตอบุคคลภายนอก หรือใหตั้งผูจัดการหรือผูรักษา
ทรัพยสินของหางรานท่ีทําการคาท่ีพิพาท หรือใหจัดใหบุคคลผูไรความสามารถอยูในความ
ปกครองของบุคคลภายนอก 

คําขอตามวรรคหนึ่งใหบังคับตามมาตรา 21 มาตรา 25 มาตรา 227 มาตรา 228  
มาตรา 260 และมาตรา 262” 
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บทบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญเปนวิธีการรองขอเพ่ือคุมครองประโยชนของคูความ
ฝายใดฝายหนึ่ง หรือคูความท้ังสองฝายในระหวางพิจารณากอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษา ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
คูความฝายใดในคดีจะรองขอก็ได แตจะตองเปนการคุมครองประโยชนของผูขอเพ่ือใหทรัพยสิน 
สิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งท่ีพิพาทในคดีนั้นไดรับความคุมครองไว จนกวาศาลจะมี 
คําพิพากษา หรือเพ่ือความสะดวกในการบังคับคดีตามคํา พิพากษา โดยจะขอคุมครอง 
ในระหวางพิจารณาของศาลช้ันตน ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาก็ได  ท้ังนี้ เพ่ือวาเม่ือศาลมีคําพิพากษา
แลวจะไดสามารถบังคับคดีได  ตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7667/2551 ซ่ึงสามารถ 
สรุปสาระสําคัญไดวา ผูคัดคานยื่นคําคัดคานเขามาเปนคูความเพ่ือตอสูคดีกับผูรองศาลช้ันตน 
มีคําส่ังไมรับคําคัดคานซ่ึงมีผลเปนการไมอนุญาตใหผูคัดคานเขามาเปนคูความ แมผูคัดคานไดยื่น
อุทธรณคําส่ังศาลช้ันตนท่ีไมรับคําคัดคานดังกลาว แตศาลช้ันตนไมรับอุทธรณและศาลอุทธรณ 
ภาค 1 มีคําส่ังยืนตามคําปฏิเสธของศาลช้ันตน ดังนั้นในขณะยื่นคํารองขอคุมครองประโยชนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 264 ผูคัดคานมิใชคูความ จึงไมมีสิทธิขอใหศาลมี
คําส่ังคุมครองประโยชนตามบทบัญญัติดังกลาว เปนตน 

สําหรับวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
มีอยู 3 กรณี คือ 

1. จําเลยขอใหโจทกวางเงินหรือหาประกนัเพ่ือการชําระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจาย
ตามมาตรา 253 

2. โจทกขอใหคุมครองช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 254 
3. คูความขอใหคุมครองประโยชนในระหวางพิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามคําพิพากษา

ตามมาตรา 264 
 โดยในท่ีนี้ขอกลาวถึงเฉพาะกรณีท่ีคูความขอคุมครองประโยชนระหวางพิจารณา 
(มาตรา 264) ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ีเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ดังนี้ 
 (1) ผูมีสิทธิขอคุมครองประโยชนระหวางพิจารณานั้น กฎหมายใหคําวา “คูความ” 
หมายถึง ท้ังโจทก จําเลย เปนผูมีสิทธิขอตามมาตรา 264 ได บุคคลท่ีไมใชคูความในคดีจะขอ
คุมครองไมได  ดังนั้น บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเปนเจาหนี้ของจําเลยจะรองขอคุมครองไมได 
(คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2058/2535) หรือกรณีท่ีศาลไมอนุญาตใหผูรองสอดเขามาในคดี ผูรองสอด
จึงไมมีสิทธิขอคุมครองตามมาตรา 264 (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4741/2533) 
 (2) เงินท่ีวางตามมาตรา 264 คูความท่ีมีสิทธิตองมารับไปภายใน 5 ป ตามมาตรา 323 
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 (3) การขอคุมครองตามมาตรา 264 ตองขอคุมครองในขณะท่ีคดีอยูระหวางการ
พิจารณาของศาล ซ่ึงอาจจะเปนศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกาก็ได  ดังนั้น คดีท่ีถึงท่ีสุด 
ไปแลวคูความจะมาขอคุมครองตามมาตรา 264 ไมได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5662 - 5663/2545)  
 (4) การท่ีศาลมีคําส่ังจําหนายคดีช่ัวคราวเพ่ือรอฟงผลในคําพิพากษาคดีอ่ืน มีผลเทากับ
เปนคําส่ังใหเล่ือนการนั่งพิจารณา ไมใชเปนการส่ังจําหนายเสียจากสารบบความตามมาตรา 132 
คดีจึงอยูระหวางการพิจารณา จึงขอคุมครองตามมาตรา 264 ได  (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
421/2524)     

(5) การขอคุมครองตามมาตรา 264 จะขอใหคุมครองในกรณีฉุกเฉินไมได และกรณีท่ี
ศาลมีคําส่ังใหวางเงินตอศาลตามมาตรา 264 จําเลยจะขอวางหลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกันไมได 

(6) การขอตามมาตรา 264 ตองอยูในขอบขายแหงประเด็นและคําขอบังคับตามคําฟอง
ของโจทก หรือประโยชนตามขอตอสูขอเถียงของจําเลยท่ียกขึ้นอางในคําใหการ คูความจะขอให
คุมครองนอกเหนือไปจากนั้นไมได เพราะการขอคุมครองตามมาตรา 264 เปนการขอคุมครอง
เพ่ือใหทรัพยสิน สิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใดท่ีพิพาทกันในคดีไดรับการคุมครองไวจนกวา
ศาลจะไดมีคําพิพากษานั้น (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2239/2532) 

(7) คดีฟองถอนอํานาจปกครองเด็ก โจทกขอใหจําเลยสงเด็กใหโจทกในระหวาง
พิจารณาได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2151/2523) 

(8) กรณีท่ีโจทกฟองบังคับใหจําเลยชําระหนี้เปนเงิน ถือวาไมเปนการพิพาทกันดวย
ทรัพยสิน สิทธิประโยชนในคดี  ดังนั้นโจทกจะขอใหจําเลยนําทรัพยสินหรือเงินมาวางศาลตาม
มาตรา 264 ไมได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1244/2532) 

เม่ือศาลมีคําส่ังคุมครองประโยชนตามมาตรา 264 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง แลว บทบัญญัติในวรรคสองไดกําหนดใหนําผลของคําส่ังคุมครองประโยชนของคูความ
ในระหวางพิจารณาซ่ึงจะมีระยะเวลาเพียงใด ยอมตองนํามาตรา 260 มาบังคับใช  อยางไรก็ตาม 
คูความอาจตกลงกันใหคําส่ังคุมครองประโยชน มีผลจนคดีถึงท่ีสุดก็ได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  
168/2513)  

 
4.5  เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา 
คําวินิจฉัย พ.ศ. 2550  
  ขอ 6 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิ ธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  
พ.ศ. 2550 บัญญัติวา  

“วิธีพิจารณาตามท่ีกําหนดในขอกําหนดนี้ใหใชระบบไตสวน 
วิ ธี พิจ าร ณ าใ ด ซ่ึง ขอ กํ า ห นด นี้ มิ ไ ดกํ าห น ดไ วโ ด ยเ ฉพ า ะใ หนํ า บท บัญ ญั ติ 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาท่ีพอจะใชบังคับไดและไมขัดตอ
ขอกําหนดนี้” 
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ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ .ศ. 2550  
มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอรรถคดีโดยใชระบบไตสวน 
และอาจนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับไดเทาท่ีไมขัดตอ
ขอกําหนดนี้ เพ่ือใหมีขอวินิจฉัยท่ีเปนไปเพ่ือความยุติธรรม ซ่ึงองคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ในการนั่งพิจารณาและทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้ 
นอกจากนี้ยังเปนบทบัญญัติท่ีสอดรับกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 216 ท่ีกําหนดใหตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลง
ดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมต ิจึงหมายความวา กอนมีการลงมติ กฎหมายกําหนดใหตุลาการ
แตละคนจะตองทําความเห็นการวินิจฉัยในสวนของตนใหเรียบรอยเสียกอน โดยคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวย ความเปนมาหรือคํากลาวหาสรุปขอเท็จจริงท่ีไดมาจาก
การพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกขึ้นอางอิง 

อยางไรก็ตาม โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ไมไดกําหนดให 
ศาลรัฐธรร มนูญ มีอํา นา จใน การ กํ า หนด วิ ธีก าร ช่ัวค ราว กอ นมีคํ าวินิ จฉั ย ไว โดย ตร ง 
แตศาลรัฐธรรมนูญไดนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264 แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาใช โดยอาศัยขอ 6 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เ ม่ือวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยเปนมาตรการสําคัญ 
ในกระบวนพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีรัฐธรรมนูญ การกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนดวย 

 
4.6  ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
  มาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา 
“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกร
อ่ืนของรัฐ” 
  บทบัญญัติมาตราดังกลาว มีสาระสําคัญเปนกรณีท่ีเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย
ในอรรถคดีเรื่องใดแลว คําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญมีผลใชบังคับไดท่ัวไป ไมใชใชบังคบัเฉพาะ
คูความในคดี คําพิพากษาของศาลท่ัวไปใชไดเฉพาะคูความท่ีเปนโจทกจําเลย แตคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
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ซ่ึงจะหมายความรวมถึงการผูกพันตัวศาลรัฐธรรมนูญดวย โดยเฉพาะคําวินิจฉัยท่ีวากฎหมายใด 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลผูกพันอยู แลว ก็ไมตอง
นํามาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีก โดยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรับรอง เชน คําวินิจฉัยท่ี 
12 - 35/2542 คําวินิจฉัยท่ี 37 - 40/2542 คําวินิจฉัยท่ี  42 - 43/2542 คําวินิจฉัยท่ี 15/2544  
ซ่ึงคําวินิจฉัยดังกลาวเปนคําวินิจฉัยท่ีศาลรัฐธรรมนูญอางถึงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองวา  
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมวินิจฉัยซํ้าอีก เปนตน  
  การกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจและหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
ขอพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ (judicial review)  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสกัดกั้นหรือยับยั้งมิให
กฎหมายท่ีผานออกมาจากรัฐสภาหรือการกระทําใด ๆ ของฝายการเมือง หรือฝายบริหาร ไปขัด 
หรือแยงกับรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเพ่ือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน (guarantee of people’s rights) มีความสอดรับกับบทบัญญัติตามขอ 55 วรรคหนึ่ง87 
แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550  ตัวอยางเชน  
คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 623/2543 ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา การท่ีศาลจะสงความเห็นวา
บทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือเเยงกับรัฐธรรมนูญไปใหศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
ตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น ตองเปน
กรณีท่ีคดีอยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาล จึงใหรอการพิจารณาพิพากษาไวช่ัวคราว 
ไมใชกรณีคดีถึงท่ีสุดเเลวเเตอยางใดไม เพราะหากคดีถึงท่ีสุดเเลวยอมไมมีประโยชนท่ีจะสงคํารอง
ไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกตอไป เเละเเมศาลจะรับวินิจฉัยให ก็ไมอาจกระทบกระเทือนถึง 
คําพิพากษาอันถึงท่ีสุดเเลวตามมาตรา 264 วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เปนตน กรณีนี้จึงเปนการใชอํานาจควบคุมตรวจสอบโดยผานคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ เทากับวาศาลรัฐธรรมนูญเองไดเขาไปมีสวนรวมในการใชอํานาจสูงสุดของรัฐดวย 
เม่ือคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและองคกรอ่ืน 
ของรัฐ องคกรศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจมาก ซ่ึงอาจกอให เกิดปญหาเกี่ยวกับคําวินิจฉัย 
ท่ีปราศจากการตรวจสอบ หรือเรียกไดวาเปนอํานาจนิติบัญญัติในเชิงปฏิเสธ ปญหาเกี่ยวกับบุคคล 
ท่ีมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญในการกําหนดขอบเขตอํานาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญไมใหใชอํานาจในทางท่ีลวงลํ้าเขตอํานาจอ่ืน 

                                                   
 87 ขอ 55 คําวินิจฉัยของศาลใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลอื่นและองคกรอื่นของรัฐ 
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บทท่ี  5 
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และแนวทางการแกไข 

 
  ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดกลาวถึงเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา
วินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใชสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองโดยไมชอบตามมาตรา 68 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงไดแบงหัวขอในการศึกษาออกเปน 
5.1 ปญหาการตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 เปรียบเทียบกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
แนวทางการแกไข 5.2 ปญหากรณีอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิ 
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ และแนวทางการแกไข 5.3 ปญหากรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 
ใชอํานาจนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
264 มาใชในการออกคําส่ัง และแนวทางการแกไข และ 5.4 ปญหาความมีผลผูกพันของคําส่ัง 
หรือคําวินิจฉัยจากการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และแนวทางการแกไข  
  ผูเขียนไดทําการศึกษาเนนเฉพาะอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญวา บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการโดยใชสิทธิและเสรีภาพ  
ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมได 
เปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไมตามบทบัญญัติมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ  
และมาตราอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงพบวาปญหาท้ังส่ีประการดังกลาวขางตนเกิดจากความไมชัดเจน 
ของถอยคําในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของผูมีสิทธิเริ่มคดีท่ีแทจริง
กับผูรองในคดตีามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสงผลใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีออกมา
ไดรับการพากษวิจารณจํานวนมากเกี่ยวกับความไมถูกตองในหลายประเด็น การขาดความชัดเจน 
และขาดเนื้อหาสาระท่ีสําคัญตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จึงกอใหเกิด
ปญหาท่ีสงผลตอความนาเช่ือถือของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  อนึ่ง แมวาจะมีการกําหนด
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ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แตหากไมมีการประกันสถานะความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญแลวยอมอาจถูกลวงละเมิดได จึงตองมีการกําหนดใหมีองคกรและกระบวนการตาง  ๆ 
เพ่ือวินิจฉัยวา บทบัญญัติกฎหมายหรือการกระทําใด ๆ  ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ เชน การกําหนดให
บทกฎหมายหรือการกระทําใด  ๆจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได เพ่ือเปนการประกันสถานะ
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอยางหนึ่ง ซ่ึงใชกันอยางแพรหลายในประเทศท่ีมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือประเทศท่ีใชระบอบรัฐธรรมนูญนิยม การกําหนดใหมี
องคกรและกระบวนการในการวินิจฉัยวา บทกฎหมายหรือการกระทําใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม88 

 
5.1  ปญหาการตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เปรียบเทียบกับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และแนวทางการแกไข 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา  
  “มาตรา 68  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได 
  ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องให อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดี
อาญาตอผูกระทําการดังกลาว 
  ในกรณี ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ 
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว” 
 

                                                        
 88 อัลจนา  พึ่งเย็น. (2543). การควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 39. 
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  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา  
  “มาตรา 63  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัตไิวในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได 
  ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องให อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการให เลิกการกระทําดังกลาว  แต ท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือน 
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 
  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง 
ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได” 

เจตนารมณตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
เปนเรื่องของการกําหนดสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของประชาชนไว โดยใหเสนอเรื่องตออัยการ
สูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอนจะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายกเลิกการกระทําตามคํารอง  
ซ่ึงประชาชนจะตองเสนอผานอัยการสูงสุดเทานั้น ประชาชนไมอาจใชสิทธิเสนอเรื่องให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดโดยตรง  ท้ังนี้ เพ่ือใหอัยการสูงสุดเปนผูกล่ันกรองขอเท็จจริงเสียกอน 
สําหรับมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยอมมีเจตนารมณ 
มุงคุมครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บุคคลจะใช
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เ พ่ือลมล างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมได บุคคลหรือพรรคการเมืองท่ีทราบการกระทําดังกลาวมีสิทธิ
เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดไตสวนขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัย
หรือมีคําส่ังใหยุติการกระทําดังกลาวได หากปรากฏวาพรรคการเมืองเปนผูกระทําการดังกลาว 
ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมือง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ปได89 ซ่ึงเปนหลักการท่ีคงเดิมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพียงแตเ พ่ิมเรื่องการเพิกถอนสิทธิของหัวหนา 

                                                        
 89 มานิตย  จุมปา. (2555). คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) เลม 1 วาดวยบทท่ัวไป 
พระมหากษัตริย  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หนาท่ีของชนชาวไทย แนวนโยบา ยพื้นฐานแหงรัฐ 
และรัฐสภา. หนา 370.  
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พรรคการเมือง และกรรมการบริหารของพรรคการเมือง90 และเปนหลักการท่ีมีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนครั้งแรก ซ่ึงปรากฏในรายงานการประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 27/2550 เม่ือวันจันทรท่ี 18 มิถุนายน พุทธศักราช 255091 และเปน 
เพียงแคการเปล่ียนแปลงถอยคําจาก “ผูรูเห็น” เปน “ผูทราบการกระทํา” เทานั้น ซ่ึงไมจําเปนตอง
เปนประจักษพยาน เพียงแคทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นก็สามารถรองเรียนได จึงเปนการสรางกลไก
และกําหนดชองทางในการเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดไดตรวจสอบขอเท็จจริงอันเปนชองทาง 
ในการนําไปสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดงายขึ้น และการดําเนินคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมเปนอิสระจากการดําเนินคดีอาญา92 เจตนารมณของท้ังสองมาตราดังกลาวยอมเปนเชนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 90 ค ณ ะ ก ร ร มา ธิ ก า ร วิ ส า มัญบั น ทึ ก เจ ตน า ร มณ  จ ดห มา ย เ หตุ  แ ล ะ ตรว จ ร า ย งา นก า ร ป ร ะ ชุม 
สภารางรัฐธรรมนูญ. (2550). “สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร”. เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. หนา 62.  
 91 สํ านั กงาน เล ขา ธิก าร สภ าผู แท นร าษ ฎร  ( 2552) .  รว มบ ทส รุป ผูบ ริห าร กา รร างรัฐ ธร รมนู ญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. หนา 108-109. 
 92 มนตรี  รูปสุวรรณ. (2551). บทวิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550. หนา 74-75.  
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ตารางที่ 5.1  ความแตกตางของมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
กับมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 
สวนที่ 13  สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 
มาตรา 63  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุ ข 
ตามรั ฐธรรมนู ญนี้  หรื อเพ่ื อให ได มาซ่ึ งอํ านาจในการปกครองประเทศ 
โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  
ผูรู เห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิ เสนอเรื่องให อัยการสูงสุดตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทํา
ดังกลาว  แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ
ดังกลาว 

ในกรณี ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใด 
เลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 

 
มาตรา 68  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง 
ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิก 
การกระทําดังกลาว   แต ท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอ 
ผูกระทําการดังกลาว 

ในกรณี ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใด 
เลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ใ น ก ร ณี ท่ี ศ า ลรั ฐ ธร ร ม นู ญ มี คํ า ส่ั ง ยุ บ พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง 
ตามวรรคสาม ให เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว 
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  เม่ือเปรียบเทียบถอยคําตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 กับมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
ประกอบกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ถอยคําวา  
“. . . the person knowing of such act shall have the right to request the Prosecutor General to 
investigate it fact and submit a motion to the Constitutional Court for ordering cessation of such 
act without, ...” มาใชในการตีความแลว ยอมทําใหเกิดปญหาในการตีความถอยคําท่ีวา “...ผูทราบ
การกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว...” ซ่ึงสามารถเขาใจไดเปนสองวิธีการ 
กลาวคือ ขั้นตอนการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ มีปญหาวา 
ผูทราบการกระทําของบุคคลท่ีใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
ยอมมีสิทธิ 2 ประการ คือ 1) ยื่นเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอน และอัยการสูงสุด
ตองเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตอไปหรือไม หรือ 2) ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง 
ใชหรือไม  

จากการศึกษาเจตนารมณและถอยคําของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ท้ังสองฉบับดังกลาวแลว ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติ มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ เปนหลักการเดิม 
ของมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยเพ่ิมเติมบทลงโทษ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีถูก 
ศาลรัฐธรรมนูญส่ังใหยุบพรรคเปนเวลา 5 ป  ดังนั้น การคนหาเจตนารมณของบทบัญญัติ มาตรา 68 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงตองยอนพิจารณาเปรียบเทียบ
เจตนารมณของบทบัญญัติ มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ประกอบดวย เนื่องจากมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
มีถอยคําในการยกรางครั้งแรกในการพิทักษรัฐธรรมนูญเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนจะยื่นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายกเลิกการกระทําตามคํารองหรือไม แตตอมา 
มีผูขอแปรญัตติถอยคําในกรณีท่ีผูรูเห็นการกระทําตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการให
ยกเลิกการกระทําดังกลาว และบทบัญญัติมาตรา 63 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 กําหนดใหเสนอตออัยการสูงสุดแลวจึงยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2550 พบวา มีการเปล่ียนแปลงถอยคําจากผูรูเห็นมา เปนผูทราบการกระทําเทานั้น และ
เปนการกําหนดใหบุคคลหรือพรรคการเมืองมีสิทธิเสนอเรือ่งใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําท่ีเปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ยอมเปนการกําหนดชองทางใหสิทธิแกผูท่ีรูเห็นการกระทําดังกลาวเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด 
เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทํา
ดังกลาว จึงเกิดผลดี คือ มีกลไกและชองทางในการเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
ซ่ึงเปนชองทางท่ีจะนําไปสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดงายขึ้น และการดําเนินคดีของ 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนอิสระจากการดําเนินคดีอาญา บุคคลหรือพรรคการเมืองท่ีทราบการกระทํา
ดังกลาวจึงยอมมีสิทธิเสนอเรื่องโดยผานอัยการสูงสุด เพ่ือใหอัยการสูงสุดเปนผูตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอน และการท่ีอัยการสูงสุดจะยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการ
กระทําดังกลาวหรือไม ไมควรใหเปนดุลพินิจของอัยการสูงสุด บุคคลท่ีทราบการกระทําและเสนอ
เรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงจงึไมใชผูมีสิทธิเริ่มคดี อัยการสูงสุดเทานั้นท่ีเปนผูมีสิทธิ
เริ่มคดีและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยไมใชกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองจากบุคคล
หรือพรรคการเมืองท่ีทราบการกระทํานั้นโดยตรง  

ดวยเหตุผลท่ีวา หากบทบัญญัติในมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ประสงคจะให
ผูทราบการกระทํานั้นยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญแลว ก็ไมจําเปนตองกําหนดใหยื่นผาน
อัยการสูงสุดแตอยางใด ประกอบกับเม่ือลักษณะการกระทํากรณีดังกลาวเปนขอกลาวหาท่ีรายแรง 
จึงควรมีการกําหนดขั้นตอนใหผูทราบถึงการกระทํายื่นเรื่องตออัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
เพ่ือใหมีการกล่ันกรองช้ันหนึ่งกอน ผูทราบการกระทําจึงไมอาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยไดโดยตรงแตจะตอง เสนอผ านอัยการสูงสุด เพ่ือให อัยการสูงสุดยื่นคํารองตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาตอไป นอกจากนี้อัยการสูงสุดยอมเปนผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมาย
อาญา โดยเฉพาะการกระทําดังกลาวนั้นมีความผิดฐานกบฎตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเปน
ความผิดอาญาแผนดิน  อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา หากเปนกรณีท่ีกําหนดใหผูทราบการกระทํา 
มีสิทธิยื่นเรื่องตออัยการสูงสุดเทานั้น อาจมีขอถกเถียงเปนปญหาเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในการยื่นคํารองตอศาลไดโดยตรง เนื่องจากเม่ือผูทราบการกระทําดังกลาวใชสิทธิ
ยื่นเรื่องตออัยการสูงสุดเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง อัยการสูงสุดอาจไมเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวตอไปก็ได จึงกลายเปนปญหาในการตีความบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ  
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โดยหลักท่ัวไปแลวอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตองมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
อยางชัดแจง ซ่ึงแนวคําวินิจฉัยในปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโนมท่ีจะตีความอํานาจหนาท่ี 
ของศาลรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางในลักษณะท่ีเปนการขยายอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 
เชน อํานาจวินิจฉัยปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ไมไดหมายถึงเฉพาะกรณี 
ท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญตั้งแตสององคกรขึ้นไปมีปญหาโตแยงกันวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ
องคกรหนึ่งไดใชอํานาจหนาท่ีลวงลํ้าหรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาท่ีของอีกองคกรหนึ่งเทานั้น 
แตยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรใด
องคกรหนึ่งเทานั้นวาองคกรดังกลาวมีอํานาจกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม เพียงใดดวย 
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเปนองคกรตุลาการ การวินิจฉัยขอพิพาทจึงตองเปนไปตาม 
“หลักการยื่นคํารอง” (Antragsprinzip) คือ การเริ่มตนพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งตองเริ่มจากบุคคล 
หรือองคกรภายนอกท่ีมีสิทธิเสนอเรื่องตอศาล และอาจมีปญหาของการใช เขตอํานาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบเรื่องทางการเมือง โดยเฉพาะความไมชัดเจนของถอยคํา เชน คําวา 
“กรณีเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ  
ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” ตามมาตรา 218  
ของรัฐธรรมนูญ จึงมีปญหาวา แคไหนเพียงใดเปนไปเพ่ือการดังกลาว กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญ 
จะมีอํานาจเพียงใดในการประเมินถอยคําท่ีไมมีความชัดเจน แตโดยหลักท่ัวไปแลวฝายบริหาร 
ยอมมีขอบเขตอิสระในการประเมินขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวได93  

แนวทางการแกไขปญหาการตีความเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 เปรียบเทียบกับมาตรา  63 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ผูเขียนเห็นวา ควรแกไขเพ่ิมเติมถอยคําในบทบัญญัติ
มาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการตีความเกี่ยวกับ
เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และความโปรงใสชอบธรรมของการปฏิบัติหนาท่ีของอัยการสูงสุด
ไดอยางถูกตอง รวมท้ังการกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวเปนระยะเวลาเรงรัดเพ่ือไมใหเกิดความ 
 

                                                        
 93 สมคิ ด  เลิศไ พฑูร ย  แ ละบร รเจิ ด  สิงคะ เนติ .  (2543) .  เ ขตอํ านาจ ศาล รัฐธ รรมนู ญไท ยตา ม 
มาตรา 264 และมาตรา 266. หนา 141-142. 
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ลาชา โดยอาจกําหนดถอยคําใหเปนไปในแนวทางเดียวกับมาตรา 9594 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เปน 

“ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณายื่นคํารองให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว โดยอัยการสูงสุดตองพิจารณาคํารองให
แลวเสร็จภายใน . . .  วันนับแต วันที่ ได รับคํ ารอง  และใหอัยการสูง สุดยื่นคํารองเ พ่ือ ให 
ศาล รัฐธร รมนูญมีคํ า ส่ังยุบพ รรคการเ มืองดังก ล าว  ถ า อัยการสูง สุดไมยื่น คํ ารองต อ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหผูทราบการกระทําตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากผูทราบ 
การกระทําและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงให
อัยการสูงสุดเพ่ือยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายใน ... วันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ใหผูทราบ 
การกระทํามีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการเลิกการกระทําดังกลาว 
นั้นได แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”   

 
 

                                                        
 94 มาตรา 95  เม่ือปรากฏตอนายทะเบียน หรือเม่ือนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา 94 ใหนายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวยหลักฐาน เม่ืออัยการสูงสุดไดรับแจงให
พิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่น 
คํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ใหนายทะเบียนต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีท่ี
คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแตงตั้ง
คณะทํางานใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจยื่นคํารองเอง 
 หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระทําการตามมาตรา 94  
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงตออัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 
สั่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการช่ัวคราว 
 ในกรณี ท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ งใหยุบพรรคกา รเ มืองใดแลว  ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ ง 
ยุบพรรคการเ มืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใช ช่ือ ช่ือยอ หรือภาพเครื่องหมาย 
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับช่ือ ช่ือยอ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองท่ีถูกยุบนั้น 
เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชนอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
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ดวยเหตุผลท่ีวา เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณตามมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
ดังกลาว เปนกรณีของการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบปญหาท่ีเกี่ยวกับ 
เรื่องทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกรณีท่ีเกิดจากถอยคําท่ีไมมีความชัดเจน การกําหนดวาบุคคลใด
เปนผูรองนั้นยอมมีผลอยางสําคัญ หากรฐัธรรมนูญมุงจะใหสิทธิแกกลุมบุคคลใดเปนผูอาจเริ่มคดีได 
ก็ควรกําหนดใหกลุมบุคคลนั้นเปนผูมีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ ไมควรบัญญัติให
กลุมบุคคลดังกลาวตองเสนอเรื่องผานองคกรอ่ืน แตรัฐธรรมนูญมุงหมายใหอัยการสูงสุด 
ทําหนาท่ีเปนเพียงผูกล่ันกรองขอเท็จจริงกอนเทานั้น และไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหอัยการสูงสุด
ใชดุลพินิจวาจะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตอไปไดหรือไม ซ่ึงเปนหลักการเดียวกับบทบัญญัติ
มาตรา 211 วรรคแรก95 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดใหการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับ
แกคดีใดถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวย
บทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น  
ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้น 
ใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมหมายความวา ศาลตองสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพ่ือ 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ศาลจึงไมมีอํานาจใชดุลพินิจไมสงความเห็นไมได หรือกรณี
ตามมาตรา 9196 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดใหการถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

                                                        
 95 มาตรา 211  ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ 
จะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราว 
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 96 มาตรา 91  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา 106 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) หรือ (11) หรือมาตรา 119 (3) (4) 
(5) (7) หรือ (8) แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 
 เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภา 
ท่ีไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาท่ีผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธาน
แหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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วุฒิสภาออกจากตําแหนง ประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองตองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นส้ินสุดลงหรือไม   ท้ังนี้  เพราะการท่ีศาลเห็นเอง 
หรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6  
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น หรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  
ของแตละสภาท่ีมีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นส้ินสุดลง ยอมไมมีอํานาจมาไตสวนขอเท็จจริงเชนเดียวกับระบบ 
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  

นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 149 วรรคสอง 97 มาตรา 154 (1)98  
ท่ีกําหนดชองทางใหตองผานการพิจารณาขององคกรใดองคกรหนึ่งกอนสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 
 
 
 
 

                                                        
 97 มาตรา 149 ในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอหรือสงให 
พิจารณานั้นเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ 
ท่ีตองยับยั้งไว  ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุ ฒิสภาสงร างพ ระราชบัญญัติดังกลาวให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกัน 
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
 98 มาตรา 154  รางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 150 หรือรางพระราชบัญญัติใด 
ท่ีรัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา 151 กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายอีกครั้งหนึ่ง 
 (1) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็น 
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาท่ีไดรับ
ความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 
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วินิจฉัย และมาตรา 185 วรรคหนึ่ง99 มาตรา 233 วรรคหนึ่ง100 ท่ีกําหนดใหประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎร  และประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี  ตองสงความเห็นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยตอไป  อยางไรก็ตาม เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา ผูทราบถึงการ
กระทําสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงดวยก็ตองยึดถือตามคําวินิจฉัยดังกลาว 
จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีการเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัยนี้ 

 
5.2 ปญหากรณีอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคํารองของบุคคลที่ใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ และแนวทางการแกไข 
  ศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลเฉพาะ และเปนองคกรบังคับใชทางกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับ
สูงสุดในบรรดากฎหมาย เพราะวินิจฉัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุด  ดังนั้น การนํา
คดีรัฐธรรมนูญไปฟองยังศาลรัฐธรรมนูญไมใชวาทุกปญหาท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจะสามารถ
นําไปสูศาลรัฐธรรมนูญไดเปนการท่ัวไปเหมือนคดีท่ีขึ้นศาลยุติธรรม แตเฉพาะประเภทของคดี 
ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายอ่ืนอยางแจงชัดวา ใหนําคดีไปสูศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น
ท่ีจะเปนคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้กฎหมายยังตองกําหนดไวดวยวา 
บุคคลใดจะเปนผูนําคดีไปฟองหรือรองตอศาลรัฐธรรมนูญ101 การใชสิทธิตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวา องคกรหรือบุคคลใดเปนผูมีอํานาจในการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  
หากมีความชัดเจนเกี่ยวกับปญหาดังกลาวขางตน จะทําใหเกิดหลักเกณฑในการใชอํานาจ 
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปภายในขอบเขต เพราะเหตุวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
                                                        
 99 มาตรา 185  กอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา 184  
วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้น
ไม เปนไปตามมาตรา  184 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว  
ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาท่ีสงความเห็นนั้นมา 
 100 มาตรา 233  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวน 
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน
รัฐสภาวากรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม
ตามมาตรา 230 และใหประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 101 กมลชัย  รัตนสกาววงศ. (2538). ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (รายงานผลการวิจัย). 
เพื่อจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการเมืองตอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.). หนา 31. 

DPU



 121 

องคกรของรัฐทุกองคกร แตไมสามารถตรวจสอบได หากศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจในลักษณะท่ี
เรียกวา “ขยายอํานาจ” ก็จะกลายเปนวาศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 
(Pourvoir Constituant) ซ่ึงไมใชเจตนารมณแหงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีตองการจํากัดการใช
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ  

เม่ือพิจารณาถึงผู มีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว จะเห็นไดวา  
มาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรอง
ไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญไดโดยตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว  ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง จึงไมใชกรณีท่ีตองพิจารณาวา 
บุคคลจะสามารถใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไดหรือไม  

 
ตารางที่ 5.2  กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยขอพิพาทวา บุคคลใดมีสิทธิในการ
เสนอปญหา และมีเง่ือนไขใดบางในการเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย  

 
องคกร หลักเกณฑและวิธีการ เงื่อนไข 

บุคคลซ่ึงถูกละเมิด
สิทธิ ห รื อเ สรี ภ า พ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรอง 

 

ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวา กฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ  

 

ตองเปนกรณีท่ีไมอาจใช
สิทธิโดยวิ ธีการอ่ืนได
แลวตามท่ีพระราชบัญญัติ
ประ กอ บรั ฐธรร มนู ญ 
วาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติ  

 

 
เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังรับคํารองใหพิจารณาวินิจฉัยตาม

มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจากท่ีมีผูรองตอศาลรัฐธรรมนูญวา คณะรัฐมนตรี 
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพ่ือไทยไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... วา เปนการใชสิทธิท่ีขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
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เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจการปกครองโดยวิ ธีการซ่ึงไมได เปนไปตามวิ ถีทางท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ การกระทําดังกลาวเปนการลมลางหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ขัดกับหลักการ
แกไขรัฐธรรมนูญ สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงอาจขัดตอ
หลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย ขัดตอหลักการตรวจสอบและถวงดุลระหวางอํานาจ  
เปนการทําลายหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
อยางชัดแจง เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในหมวด 15 เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 291102 ของรัฐธรรมนูญ ยินยอมใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญได และกําหนดไวในมาตรา 136  
 

 
 

                                                        
 102 มาตรา 291  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 
 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได 
 (2) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 
 (3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งข้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย  
และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
เทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 
 (4) การพิจารณาในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีเขาช่ือเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย 
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
 (5) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณา 
ในวาระท่ีสามตอไป 
 (6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดทาย ใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
เทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 
 (7) เม่ือการลงมติไดเปนไปตามท่ีกลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 150 และมาตรา 151 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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(16)103 ของรัฐธรรมนูญ วา ในกรณีท่ีมีการแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ  
ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน ในกรณีดังกลาวขางตนนั้น ผูเขียนเห็นวา ไมมีบทบัญญัติในหมวดใด 
หรือมาตราใดของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังฉบับได  ท้ังนี้ เพราะการยกเลิก
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับจะเปนการลมลางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ทุกมาตรา รวมถึงมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีบัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ท้ังฉบับดวยวิธีการใด ๆ ยอมเปนภัยตอรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูพบเห็น 
ยอมมีสิทธิท่ีจะพิทักษรัฐธรรมนูญดวยการเสนอเรื่องดังกลาวตออัยการสูงสุดเพ่ือสงให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวได  ท้ังนี้ ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ  
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยคดีไดตามขอ 17 (2)104  
แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550  

ปญหาตามขอเท็จจริงกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังรับคํารองของผูยื่นคํารองขอให
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จํานวน 5 ราย ซ่ึงยื่นคํารองวา 
การจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เปนการใชสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมได
เปนไปตามวิถีทางท่ีไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และจากคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ีไดตีความวา การเสนอคํารองตามมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ อาจกระทําได 2 วิธี คือ 
1) บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย หรือ 2) บุคคลมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดโดยตรง โดยไมตองเสนอ
เรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอน ยอมหมายความวา ประชาชนผูพบเห็นการกระทํา
ดังกลาวมีสิทธิท่ีจะพิทักษรัฐธรรมนูญดวยการใชสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดอีกทางหนึ่งดวย เม่ืออัยการสูงสุดไมดําเนินการใด ๆ ผูรองจึงมี

                                                        
 103 มาตรา 136  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
 (16) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 
 104 ขอ 17  ศาลมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังตอไปนี้ 
 (2) คดีท่ีขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการโดยใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได เปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 
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ความจําเปนตองอาศัยสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ยื่นคํารองตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง105 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณามีคําส่ังรับคํารอง และใหรัฐสภารอการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ดังปรากฏตามขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญท่ี 16/2555 ลงวันท่ี  
1  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 5  กรณี ของคณะรั ฐมนตรี  รั ฐสภา พรรคเพ่ื อไทย พ ร ร ค ช า ติ ไ ท ย พั ฒ น า  
นายสุนัย จุลพงศธร และคณะ และนายภราดร ปริศนานันทกุล และคณะ ไดมีการจัดทํา 
รางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีผลทําใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
อันเปนการกระทําเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทาง 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จํานวน 5 คํารอง ไดแก พล.อ.สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา
ประเภทสรรหา และคณะ นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ นายวิรัตน  กัลยาศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย นายวรินทร  เทียมจรัส และนายบวร  ยสินทร และคณะ  
ซ่ึงผูเขียนสามารถสรุปประเด็นจากคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได ดังนี ้

1. คํ ารอง  พลเอกสมเจตน   บุญถนอม กับพวก ตามเรื่ องพิจารณาท่ี 18/2555  
สรุปสาระสําคัญไดวา 

การยื่นขอแกไขรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
กระทําท่ีขัดตอมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจาก 
รางรัฐธรรมนูญ มีผลเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเปนการกระทําท่ีเปนการ 
ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ัง 
จะนําไปสูการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม และเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ

                                                        
 105 อัยการสูงสุดเปนผูมีสิทธิเริ่มคดีสําหรับการขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบและวินิจฉัยช้ีขาดวา  
บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมได
เปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไม  ท้ังนี้  เม่ือมีผูรู เห็นการกระทําดังกลาวไดเสนอเรื่องให
อัยการสูงสุดตรวจสอบ นอกจากนี้ ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายออสเตรียไมปรากฏกรณี 
การขอใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบและวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นดังกลาว แตระบบกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 43 แหงรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอํานาจยุบพรรคการเมืองท่ีดําเนินกิจกรรมในทางท่ีเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
หรือเปนอันตรายตอการดํารงอยูของสหพันธ โดยองคกรท่ีมีสิทธิเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไดแก  
สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ สภาท่ีปรึกษาแหงสหพันธ หรือรัฐบาลแหงสหพันธ 
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ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  นอกจากนี้ 
การยื่นขอแกไขรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการกระทําท่ีขัดตอ
มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงกําหนดกระบวนการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไมใชหลักเกณฑท่ีจะนําไปสูการขอยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังฉบับดวยการยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม และกระบวนการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาท่ี 
ของรัฐสภา ซ่ึงการท่ีรางรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกําหนดใหการ
จัดทํารัฐธรรมนูญเปนอํานาจของสภารางรัฐธรรมนูญ โดยไมตองใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ  
ยอมเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทาง 
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

2. คํารอง นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ ตามเรื่องพิจารณาท่ี 19/2555 สรุปสาระสําคัญไดวา 
การเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช ....  

เปนการใชสิทธิท่ีขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจการปกครองโดย
วิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ การกระทําดังกลาวเปนการลมลาง
หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ขัดกับหลักการแกไขรัฐธรรมนูญและเปนการทําลายหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางชัดแจง เนื่องจาก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในหมวด 15 เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ 
ยินยอมใหเฉพาะกรณีท่ีจะแกไขรัฐธรรมนูญไดเทานั้น และไดกําหนดไวในมาตรา 136 (16)  
ของรัฐธรรมนูญวา ในกรณีท่ีมีการแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ ใหรัฐสภา
ประชุมรวมกัน รวมท้ังไมพบวามีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญหมวดใดมาตราใดท่ีบัญญัติใหยกเลิก
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับได อันเปนการกระทําในลักษณะของการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพ่ือลมลางระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

3. คํารอง นายวิรัตน  กัลยาศิริ ตามเรื่องพิจารณาท่ี 20/2555 สรุปสาระสําคัญไดวา 
การเสนอรางรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนการเสนอตอรัฐสภาใหยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ  

โดยตั้งสภารางรัฐธรรมนูญมารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแทน เปนการกระทําท่ีขัดตอมาตรา 68  
ของรัฐธรรมนูญ และขัดตอมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญท่ีจะตองกระทําเปนรายมาตรา เนื่องจากไมมี
บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหยกเลิกรัฐธรรมนูญท้ังฉบับได และไมสามารถแกไขได 
ทุกมาตรา รวมท้ังการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือมอบอํานาจหรือมอบหมายใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํา
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รัฐธรรมนูญฉบับใหมท้ังฉบับ ยอมเปนการขัดตอมาตรา 291 ประกอบกับมาตรา 136 (16)  
ของรัฐธรรมนูญซ่ึงบัญญัติใหเปนอํานาจของรัฐสภา 

4. คํารอง นายวรินทร  เทียมจรัส ตามเรื่องพิจารณาท่ี 21/2555 สรุปสาระสําคัญไดวา 
การท่ีคณะบุคคล คือ พรรคการเมืองและรัฐบาลไดเสนอญัตติพรอมรางแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญโดยแกไขมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญเพ่ือวัตถุประสงคใหมีคณะบุคคลมาทําหนาท่ี
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ การกระทําดังกลาวถือไดวาเปนการแกไขหลักการสําคัญในการ
ปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปนการลมลาง
รัฐธรรมนูญอันเปนการตองหามตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และมาตรา 291  
ของรัฐธรรมนูญ เพราะการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให
การแกไขรัฐธรรมนูญตองทําในกรอบ เง่ือนไข และหลักการในมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญเทานั้น 
ซ่ึงมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติใหมีการแกไขเพ่ิมเติมท้ังฉบับแตอยางใด การแกไข
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับจึงเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนการแกสถาบันหลักของชาติและเปนวิธีการไดมาซ่ึงอํานาจการ
ปกครองโดยวิธีอ่ืนนอกรัฐธรรมนูญ 

5. คํารอง นายบวร  ยสินทร และคณะกลุมราษฎรอาสาปกปอง 3 สถาบัน ตามเรื่อง
พิจารณาท่ี 22/2555 สรุปสาระสําคัญไดวา 

การเสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไมไดเปนไป
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะตองจัดทําใหมีการทําประชามติซ่ึงเปนการ
ขอความเห็นชอบจากประชาชนกอนวา ใหแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ ตามท่ี
รัฐสภาเห็นสมควรหรือไม และตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภาตามมาตรา 136 (16) ของ
รัฐธรรมนูญ เพราะการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ ของรัฐบาลและผูเสนอ
คนอ่ืน ๆ ไมใชการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตเปนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม  
ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดจะตองยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เทานั้น  
การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทําท่ีลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 
ซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
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องคคณะในการรับคํารองในครั้งนี้มีท้ังส้ิน 8 คน และท่ีประชุมมีมติเสียงขางมาก  
7 ตอ 1106 เห็นวา มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกรณีการรองวา 
มีการกระทําท่ีเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไดจากบุคคลท่ีทราบถึงการกระทําดังกลาว  

จากคํ ารอง ท้ังห าฉบับ ผู เขี ยนสามารถสรุปประเด็นสําคัญท่ี ผู รองไดรองตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญได 2 ประเด็น คือ 1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการลมลาง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  
หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ และ 2) การเสนอรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ไมเปนไปตามหลักการท่ีบัญญัติไว
มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ การท่ีผูรองท้ังหา ประกอบดวย พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 
กับพวก ผูรองท่ี 1 นายวันธงชัย  ชํานาญกิจ ผูรองท่ี 2 นายวิรัตน  กัลยาศิริ ผูรองท่ี 3 นายวรินทร  
เทียมจรัส ผูรองท่ี 4 และนายบวร  ยสินทร และคณะ ผูรองท่ี 5 ไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ  
เปนกรณีท่ีขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในกรณีท่ีการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีในฐานะผูถูกรอง
ท่ี 2 เปนการกระทําท่ีขัดตอมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เนื่องจากรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... มีผล 
เปนการลมลางหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท้ังฉบับ ซ่ึงถือเปน 
การกระทําท่ีจะลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
รวมท้ังจะนําไปสูการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม และเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิ ธีการซ่ึงไมได เปนไปตามวิ ถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดวยเหตุท่ีมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ ไมไดบัญญัติให 
มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับไดแตอยางใด และการท่ีรัฐสภาไดใชอํานาจแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญตามกระบวนการและขั้นตอนตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 15 วาดวยการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ จึงเปนกรณีท่ีรัฐสภาใชอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไมวาจะเปนการแกไขเพ่ิมเติม
บางสวนหรือยกเลิกท้ังฉบับ การดําเนินการดังกลาวยอมตองไมมีผลเปนการเปล่ียนแปลง 

                                                        
 106 ตุลาการเสียงขางนอย คือ นายชัช ชลวร เห็นวา ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ใหอํานาจผูยื่นคํารอง 
ในกรณีดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญได คือ อัยการสูงสุดเทานั้น  

DPU



 128 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ
ท่ีจะถือเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน 
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมท้ังฉบับนั้นเคยเกิดขึ้นแลวเม่ือคราวท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 ซ่ึงกอใหเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  
โดยจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงกอใหเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ประกอบกับดวยเหตุท่ีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีรัฐธรรมนูญกอตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีพิทักษความ
เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และทําใหกลไกตาง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวดําเนินการไปได
ตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ  

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติมอบ
อํานาจไวใหแกรัฐสภาเทานั้น เม่ือศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการและบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญไว ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมสามารถควบคุมตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ดังเชนการควบคุมตรวจสอบพระราชบัญญัตไิมใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได107 

ตามปญหาขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ผู เขียนจึงเห็นวา การท่ีผูรองไดยื่นคํารอง 
ตออัยการสูงสุดแลวมายื่นตอศาลรัฐธรรมนูญโดยไมรอผลการพิจารณาของอัยการสูงสุด คํารองนี้
ไมไดผานการพิจารณาของอัยการสูงสุด เพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองเสียกอน 
ยอมเปนปญหาเรื่องของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิ 
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหรือไม  

ตอมาเม่ืออัยการสูงสุดไดตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองแลว  จึงไดมีคําแถลง 
ของสํานักงานอัยการสูงสุด เ ม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 ซ่ึงสรุปไดวา รางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..)  พุทธศักราช ....  ไมมีเนื้อหาเปนการใชสิทธิ 
และเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ  การยื่นคํารองของผูรองในลักษณะดังกลาวนี้จึงไมเปนไปตามขั้นตอนท่ีบัญญัติ
ไวในมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดวยเหตุท่ีมาตรา 68 

                                                        
 107 พัฒนะ  เรือนใจดี.  (2537).  ศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาปญหาทางทฤษฎีและกฎหมายรวมท้ังปญหา 
และอุปสรรคในการจัดต้ังและรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หนา 33. 
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วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติใหผูรองจะตองยื่นคํารองผานอัยการสูงสุดเพ่ือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามคํารองเสียกอน เพราะเหตุแหงการยื่นคํารองตามท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง เปนกรณท่ีี
บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อันเปนขอกลาวหา 
ท่ีรายแรง และมีผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินและการปกครองประเทศ รวมท้ังกระทบ
ตอการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญนี้เปนอยางมาก จึงจําเปนตองคุมครองสิทธิ
ของผูถูกกลาวหาดวย เ ม่ือพิจารณาประกอบกับการท่ีรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไดแกไขถอยคําท่ีแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 จากคําวา “ผูรูเห็น” เปน “ผูทราบ” เพ่ือขยายสิทธิในการรองใหรวมถึงผูท่ีทราบเรื่องจากขอมูล
ขาวสารโดยไมตองยืนยันวารูเห็นเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงดวย รัฐธรรมนูญจึงตองกําหนดวิธีการ
กล่ันกรองกอนท่ีจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา โดยใหอัยการสูงสุดตองตรวจสอบขอเท็จจริง
เพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวามีการกระทําในลักษณะดังกลาวจริง เพ่ือจะไดมีคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทํานั้น การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการใชสิทธิใหครบถวนตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวดวย การยื่นคํารองโดย 
ไมผานกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวจึงไมสามารถกระทําได  

ดังนั้น การยื่นคํารองของผูรองท้ังหาซ่ึงยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญในการ
กลาวหาวา การยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ของผูถูกรองท่ี 2 วา เปนการกระทําเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
จึงเปนการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามขั้นตอนท่ีบัญญัติไวในมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคํารองของบุคคลท่ีใช
สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหมีความ
ขัดแยงกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18 – 22/2555 ท่ีวางบรรทัดฐานใหบุคคลมีสิทธิยื่นคํารอง
พิทักษรัฐธรรมนูญโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได เนื่องจากเปนคําวินิจฉัยท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ และไมใชกรณีของมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ 

อยางไรก็ตาม แมวาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม  
แตการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมท้ังฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณตามมาตรา 291  
ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไดมาโดยการลงมติของประชาชน จึงควรจะใหประชาชน 
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ผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม 
หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตรายอมเหมาะสมกวา  
และเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซ่ึงจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณ 
ตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ การท่ีจะพิจารณาสมควรใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวา สมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม จึงนาจะเปนเพียง
ขอเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น ไมไดเปนคําวินิจฉัยท่ีมีผลผูกพันองคกรตาง ๆ ตามมาตรา 
216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ แตประการใด108  เนื่องจากการดําเนินการตามมาตรา 291 ของ
รัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีเขตอํานาจในสวนนี้ และเม่ือไมมี
บทบัญญัติในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการท่ีศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจวินิจฉัยส่ังการวามีอํานาจ
หรือไม จึงเปนปญหาในเรื่องของการตรวจสอบความถูกตองของการใชอํานาจ ดังเชนปญหาท่ีเกิด
จากการใชการตีความรัฐธรรมนูญโดยไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 
 

                                                        
 108 เปรียบเทียบกับกรณีท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดเคยมีความเห็นกรณีท่ีศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ปรากฏ
ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่อง 
ท่ีราชพัสดุในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
และความชอบดวยกฎหมายของประกาศบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เรื่อง กําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ  
(เรื่องเสร็จท่ี 462/2549) สรุปไดวา  
 เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับท่ีดินท่ี กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนและสิทธิเหนือพื้นดิน
เกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมท้ังสายสงไฟฟาเปนท่ีราชพัสดุ จึงไมมีผลผูกพันให กฟผ. และกรมธนารักษ  
ตองปฏิบั ติตามแตอยางใด เนื่องจากประเ ด็นแหงคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเปนเรื่องท่ีว า 
พระราชกฤษฎีกาท้ังสองฉบับออกโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ไมใชเปนเรื่องวาท่ีดินท่ี กฟผ. ไดมาโดยการ
เวนคืนและสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมท้ังสายสงไฟฟาเปนท่ีราชพัสดุหรือไม ประกอบกับ
เหตุผลท่ีศาลปกครองสูงสุดไดยกข้ึนเพื่อสนับสนุนในการวินิจฉัยประเด็นแหงคดีดังกลาวนั้น ศาลปกครองสูงสุด
ไดหยิบยกเหตุผลเฉพาะในสวนท่ีเปนข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญกอนการออกพระราชกฤษฎีกาฯ วาเปนการ
ดําเนินการไมชอบดวยกฎหมายจึงมีผลทําใหการออกพระราชกฤษฎีกานั้นเสียไป และพิพากษาเพิกถอน 
พระราชกฤษฎีกาฯ โดยมิไดนําเหตุผลในสวนท่ีเกี่ยวกับการเปนท่ีราชพัสดุตามขอหารือของ กฟผ. มาสนับสนุน
การวินิจฉัยประเด็นแหงคดีแตอยางใด เหตุผลนั้นจึงมีลักษณะท่ีสามารถแยกจากคําวินิจฉัยได ซึ่งตาม 
หลักกฎหมายเรื่องผลผูกพันและสภาพบังคับของคําพิพากษา คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลผูกพัน 
และสภาพบังคับจํากัดเฉพาะการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเทานั้น 
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  ดั งนั้น  ผู เขี ยนจึ งขอเสนอแกไข เ พ่ิม เติมบทบัญญัติขอ  21109 แหงขอกํ าหน ด 
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เปน  

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล 
เพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ การใชสิทธิดังกลาว
ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวตาม มาตรา 211 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 
วรรคหนึ่ง  (2) ของรัฐธรรมนูญ ยกเวนกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดใชสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได เปนไปตาม 
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่คณะทํางานไมอาจหา 
ขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายใน ... วันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ใหผูทราบ 
การกระทํามีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการเลิกการกระทําดังกลาว 
นั้นได ”   

ดวยเหตุผลท่ีวาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดบัญญัติเรื่องการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรมไวใน
มาตรา 100 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ (Grundgesetz - GG) โดยบัญญัติวา “หากการพิจารณาคดี 
ของศาลในเรื่องใดซ่ึงการวินิจฉัยคดีในเรื่องนั้นศาลเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีจะใชบังคับ 
กับคดีในเรื่องนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ใหศาลหยุดการพิจารณาไวกอนเปนการช่ัวคราว  
ถาหากกรณีนั้นเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ใหศาลนั้นยื่นเรื่องดังกลาวใหศาลของมลรัฐ 
ท่ีมีเขตอํานาจในเรื่องสําหรบัขอพิพาททางรัฐธรรมนูญทําการวินิจฉัย หากกรณีนั้นเปนการขัดกับ
รัฐธรรมนูญของสหพันธ ใหศาลนั้นยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญทําการวินิจฉัย ใหนําบทบัญญัตินี้มา
ใชกับกรณีท่ีกฎหมายของมลรัฐขัดกับรัฐธรรมนูญของสหพันธหรือกรณีท่ีกฎหมายของมลรัฐขัดกับ
กฎหมายของสหพันธ...” จากบทบัญญัติดังกลาว ยอมหมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ 
จะมีอํานาจในการวินิจฉัยกรณีของการควบคุมความชอบดวยกฎหมายแบบรูปธรรม (die konkrete 
Normenkontrolle) ตอเม่ือผูเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธวินิจฉัยเปนผูมีสิทธิท่ีจะยื่นเรื่อง

                                                        
 109 ขอ  21  บุคคลซึ่งถูกละเ มิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอ งไวมีสิทธิยื่น คํารองตอศาล 
เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 
 การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ท้ังนี้  ตามมาตรา 211  
มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ 
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ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหมายถึง ผู พิพากษาเทานั้น ไมใชหมายความถึงคูความในคดี  
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณาการใชกฎหมายในประเด็นดังกลาวนั้น110  

เม่ือเปรียบเทียบกับบทบัญญัตมิาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 แลว ผูเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตองเปนอัยการสูงสุดเทานั้น และ 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีสิทธิรับคํารองไวพิจารณาได อันเปนการท่ีชอบดวยกฎหมายแลว สําหรับ 
การกําหนดใหกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ  แลวปรากฏวาคณะทํางานไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับ
การดําเนินการยื่นคํารองไดภายใน ... วันนับแตวันท่ีแตงตั้งคณะทํางาน จึงควรกําหนดใหผูทราบ
การกระทํามีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการเลิกการกระทําดังกลาว 
นั้นได  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการใหหลักประกันหลักสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ 

 
5.3  ปญหากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจนําเอาวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชในการออกคําส่ัง และแนวทางการแกไข 

การคุมครองช่ัวคราวและการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลเปนกระบวนการ 
ท่ีมีความสําคัญในกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพราะการคุมครองช่ัวคราวยอมมีความมุงหมาย
สําคัญท่ีจะคุมครองสิทธิของคูความในคดี เพ่ือใหการคุมครองสิทธิเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหการพิจารณาแกไขเยียวยาของศาลสามารถแกไขเยียวยาความเสียหายของคูความในคดีได
อยางแทจริง คําส่ังคุมครองช่ัวคราวจึงมีความสําคัญในการมุงคุมครองประโยชนสาธารณะ เชน  
คดีปกครอง หรือคดขีอพิพาททางรัฐธรรมนูญ เปนตน การคุมครองช่ัวคราวจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง
บัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล  

บทบัญญัติแหงขอกําหนดวาดวยวิ ธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2546  
เปนวิธีพิจารณาเรื่องท่ีเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องจากการท่ีรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมอบอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูออกกฎเกณฑ 
วาดวยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตองกระทําโดย 
มีมติเปนเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้  กฎเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของ 

                                                        
 110 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2544). ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. หนา 187-188. 
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ศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศจะไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายระดับรัฐบัญญัติซ่ึงเปนกฎหมาย 
ท่ีตราขึ้นโดยรัฐสภาท้ังส้ิน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ภายในขอบเขตของรัฐบัญญัติเทานั้น และเนื่องจากวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยมีจํานวน 
นอยมากจึงสงผลใหเกิดปญหาโดยตรงตอการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญไทย และทําใหกฎเกณฑ 
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยยังขาดเนื้อหาสาระสําคัญท่ีจําเปนในการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตความไมชัดเจนของบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาล 
ความไมชัดเจนระหวางผูมีสิทธิเริ่มคดีท่ีแทจริงกับผูรองในคดีบางประเภท ตลอดจนขั้นตอนตาง ๆ 
เชน การรับคํารอง การพิจารณาคํารอง ก็ยังไมมีความชัดเจน การคุมครองช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัย
ยังขาดเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ หรือการท่ีศาลใชอํานาจในการส่ังใหฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาระงับ
การกระทําจะกระทําไดแคไหน เพียงใด เปนตน การท่ีศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจนําเอาวิธีการ
ช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชในการออก
คําส่ังใหรัฐสภาชะลอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญออกไป จึงเปนปญหาวาอยูในเขตอํานาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม  

จากขอเท็จจริงท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังรับคํารองของผูยื่นคํารองขอใหพิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จํานวน 5 ราย ซ่ึงยื่นคํารองวา การจัดทํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เปนการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทาง 
ท่ีไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ และเนื่องจากรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ 
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ไมไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการกําหนดวิธีการช่ัวคราว
กอนมีคําวินิจฉัย แตศาลรัฐธรรมนูญไดนําเอาวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาตามมาตรา 264  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใช โดยอาศัยขอ 6111 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550  ท้ังนี้ เม่ือวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัย 
เปนมาตรการสําคัญในกระบวนพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีรัฐธรรมนูญ การกําหนดให 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญขององคกร 

                                                        
 111 ขอ 6  วิธีพิจารณาตามท่ีกําหนดในขอกําหนดนี้ใหใชระบบไตสวน 
 วิธีพิจารณาใดซึ่ งขอกํ าหนดนี้ มิไดกํ าหนดไวโดยเฉพาะใหนํ าบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาท่ีพอจะใชบังคับไดและไมขัดตอขอกําหนดนี้ 
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ตามรัฐธรรมนูญอ่ืน เม่ือรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหนําวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยมาใชระงับ
ยับยั้งกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังในลักษณะดังกลาว  
จึงเปนการเขาแทรกแซงกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ
โดยไมมีอํานาจกระทําได   

การท่ีศาลรัฐธรรมนูญของไทยไดวินิจฉัยส่ังการใหรัฐสภาระงับการกระทําอาจเปน 
เรื่องของความไม เหมาะสมท่ีศาลจะแทรกแซงฝายนิติบัญญัติ  ท้ัง ๆ ท่ี  แมวาปจจุ บันกฎหมาย 
ของประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติท่ีกําหนดระบบวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2546 ซ่ึงตาม
บทบัญญัติมาตรา 216 วรรคหก112 ของรัฐธรรมนูญ กําหนดไวใหออกเปนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และแมวาสถานะของขอกําหนดดังกลาวจะขัด
กับหลักการของกฎหมาย แตเนื่องจากมีความจําเปนตองออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี 
ของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาใชบังคับกอน ก็ยังคงขาดหมวดท่ีวาดวย วิธีพิจารณาเฉพาะคดี  
ประเด็นดังกลาวจึงแตกตางจากกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ตามมาตรา 76 BVerfGG ท่ีไดกําหนดเรื่องท่ีผูมีสิทธิยื่นคํารองมีความเห็นวา กฎหมายฉบับใด 
ฉบับหนึ่งมีผลบังคับใชได แตในขณะท่ีศาล เจาหนาท่ีฝายปกครอง องคกรระดับสหพันธรัฐ หรือ
ระดับมลรัฐ เห็นวา กฎหมายฉบับนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือขัดกับกฎหมายของสหพันธรัฐ องคกร
ผูมีสิทธิก็อาจจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได  

ปจจุบันประเทศไทยไดยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....113 มีสาระสําคัญเปนการกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
ซ่ึงตามมาตรา 138 (5) ของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

                                                        
 112 มาตรา 216  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 113 ร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาขอ งศาลรัฐธรรมนูญ พ .ศ .  . . . .  
เสนอโดยศาลรัฐธรรมนูญ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 เพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 ซึ่งไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ป ท่ี  1 ครั้งท่ี 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เ ม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 สิงหาคม 2551  
โดยสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาในวาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปท่ี 1 
ครั้งท่ี 4 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 สิงหาคม 2551 และสภาผูแทนราษฎรไดลงมติรับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปท่ี 1 ครั้งท่ี 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เม่ือวันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2551 
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วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และมาตรา 216 วรรคหก ประกอบกับมาตรา 300 ของรัฐธรรมนูญ  
ไดกําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบดวยวิธีพิจารณาท่ีเปน
หลักประกันขั้นพ้ืนฐาน เชน การพิจารณาคดีโดยเปดเผย การรับรองหลักการเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 
สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง การใหโอกาสคูกรณีแสดงความเห็นของตนกอนการวินิจฉัยคดี การให
สิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารท่ีเกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน โดยผูเขียนสามารถ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 1. ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการออกขอกําหนดของศาลเพ่ือใหการดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงใชบังคับ
ขอกําหนดดังกลาวได  ท้ังนี้ ใหสภาผูแทนราษฏรมีสวนรวมในการพิจารณา โดยมีประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูรกัษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (รางมาตรา 4) 
  2. ใหมีพนักงานคดีรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีชวยเหลือในกระบวนพิจารณาของศาลตามท่ี
ศาลมอบหมาย โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และขอกําหนดของศาล สําหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้ง  
และเงินเพ่ิมสําหรับพนักงานคดีรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามระเบียบท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด  
(รางมาตรา 5) 
 3. ใหศาลมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
(รางมาตรา 6) 
 4. กําหนดหลักเกณฑการนับระยะเวลาท่ีมีวันเริ่มตนและวันส้ินสุด (รางมาตรา 7) 
 5. เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลมีอํานาจยนหรือขยายระยะเวลาไดตามความ
จําเปน เวนแตรัฐธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ (รางมาตรา 8) 
 6. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสงเอกสารตาง ๆ ในกระบวนพิจารณาคดี
ของศาล (รางมาตรา 9)  
 7. ใหศาลมีอํานาจออกประกาศกําหนดอัตรา หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล (รางมาตรา 10) 
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 8. ให มีการคัดค านตุลาการและการถอนตัวของตุลาการได  (ร างมาตรา  11  
ถึงรางมาตรา 15) 
 9. ใหมีหลักการเรื่องละเมิดอํานาจศาลทํานองเดียวกับศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
และใหศาลมีอํานาจส่ังลงโทษได โดยการส่ังลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล พึงใชอยางระมัดระวัง
และเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณแหงกรณี  ท้ังนี้  มีขอยกเวนกรณีท่ีผูใดวิจารณการพิจารณา 
หรือการวินิจฉัยคดีของศาลโดยสุจริตดวยวิธีการทางวิชาการ (รางมาตรา 16 และรางมาตรา 19) 
 10. กํ าหนดหลัก เกณฑและวิ ธีการในการจัด ทําและการยื่นคํ ารอง  คํ า ช้ีแจง 
แกขอกลาวหาและการแกไขเพ่ิมเติมคํารองและคําช้ีแจงแกขอกลาวหา (รางมาตรา 18 รางมาตรา 19 
รางมาตรา 26 รางมาตรา 28 และรางมาตรา 29) 
 11. หลักเกณฑเกี่ยวกับการยื่นคํารองตอศาล ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 
ของศาล (มาตรา 20 วรรคหนึ่ง)  ท้ังนี้ ไดกําหนดบุคคลท่ีมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลไวเปนการเฉพาะ 
ใน 2 กรณี ไดแก 
   1) กรณีการยื่นคํารองตามมาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาเปนผูยื่น 
คํารองพรอมเอกสารประกอบตามขอกําหนดของศาล (มาตรา 20 วรรคสอง) 
   2) กรณีการยื่นคํารองตามมาตรา  211 ของรัฐธรรมนูญ ใหศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ท่ีจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบั งคับแกคดีใด สงความเห็น 
หรือคําโตแยงของคูความพรอมดวยเหตุผลไปยังหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบงานธุรการของ 
ศาลนั้น เพ่ือสงใหศาลพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา 20 วรรคสาม) 
 12. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคํารองกรณีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ 
หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไวตามมาตรา 212 โดยการใชสิทธิ 
ของบุคคลดังกลาว ตองดําเนินการใชสิทธิตามมาตรา 245 (1) หรือมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) แลวแตกรณี 
จนถึงท่ีสุดแลว เวนแตกรณีท่ีมีคดีอยู ในระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  
หรือศาลทหาร แลวแตกรณ ีใหดําเนินการใชสิทธิตามมาตรา 211 กอน โดยอาจขอรับความชวยเหลือ
และคําแนะนําจากพนักงานคดีรัฐธรรมนูญตามขอกําหนดของศาลจนถึงท่ีสุด และใหระบุเหตุพรอม
พยานหลักฐานท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว (มาตรา 21 และมาตรา 22) 
 13. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจําหนายคดีโดยศาล (มาตรา 23 และมาตรา 24) 
 14. กําหนดองคคณะของศาลในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย ดังนี้ 

 1) องคคณะของศาลในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวย  
ตุลาการไมนอยกวาหาคน (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 
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 2) ตุลาการซ่ึงไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด ยอมไมมีอํานาจในการทําคําวินิจฉัยคดีนั้น 
(มาตรา 25 วรรคสอง) 

 3) คําวินิจฉัยของศาลใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
(มาตรา 25 วรรคสาม) 

 4) การดําเนินการในกรณีท่ีหาเสียงขางมากไมได (มาตรา 25 วรรคส่ี) 
 15. ศาลอาจแตงตั้งตุลาการประจําคดเีพ่ือพิจารณารับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยและออก
คําส่ังใด ๆ ซ่ึงมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดคดีก็ได (มาตรา 27) 
 16. ใหศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียก 
บุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการใดเพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได และในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหตุลาการเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย (มาตรา 30) 
 17. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการไตสวนและการสืบพยานของศาล (มาตรา 31 
ถึง มาตรา 42) ดังนี้ 

 1) การใหบุคคลภายนอกทราบและมีโอกาสโตแยงคัดคานพยานหลักฐาน  
หรือขอเท็จจริงในคดี (มาตรา 31) 

 2) การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลใหกระทําดวยความรวดเร็วและจะส่ังเล่ือน
กระบวนการพิจารณาออกไปไดเม่ือมีเหตุสุดวิสัยและเหตุจําเปน (มาตรา 32) 

 3) อํานาจของศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยพยานหลักฐาน  
(มาตรา 33) 

 4) อํานาจของศาลในการวินิจฉัยคดีโดยไมทําการไตสวน (มาตรา 34) 
 5) การไตสวนของศาลใหกระทําโดยเปดเผย (มาตรา 35) 
 6) การเปดโอกาสใหคูกรณีอางและขอตรวจพยานหลักฐานในคดี (มาตรา 36) 
 7) การตรวจพยานหลักฐานโดยศาล (มาตรา 37) 
 8) การซักถามและสืบพยานหลักฐานของคูกรณีในการไตสวนของศาล (มาตรา 38) 
 9) การไตสวนและการจัดทําบันทึกถอยคําของคูกรณี พยานบุคคล พยานผูเช่ียวชาญ 

หรือผูเกี่ยวของ และการบันทึกรายงานการพิจารณา (มาตรา 39 มาตรา 41 และมาตรา 42) 
 10) การสืบพยานหลักฐาน ตรวจสอบบันทึก เอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ

กับการพิจารณาคดีในและนอกท่ีทําการศาล ใหถือวากระทําในหองพิจารณา รวมถึงการส่ังให 
งดสืบพยาน (มาตรา 40) 
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 18. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการหามตุลาการท่ีเปนองคคณะงดออกเสียงในประเด็น
แหงคดี (มาตรา 43) 
 19. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําคําวินิจฉัยของศาลใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยคําวินิจฉัยของศาลตองลงลายมือช่ือของตุลาการซ่ึงเปนองคคณะ 
ทุกคนท่ีวินิจฉัย และใหสงคําวินิจฉัยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 44) 
 20. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผลของคําวินิจฉัยของศาล โดยท่ัวไปใหมีผลในวันอาน
หรือถือวาไดอานคําวินิจฉัย โดยการแจงใหมาฟงและการอานคําวินิจฉัยของศาลและการแจง 
คําวินิจฉัยของศาลแกผูรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีศาลกําหนด (มาตรา 45) 
 21. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการส่ังจําหนายคํารองและคําส่ังไมรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัย (มาตรา 46) 
 22. กําหนดหลักเกณฑในการแกไขเพ่ิมเติมคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลท่ีมีขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กนอย  ท้ังนี้ ในการทําคําส่ังแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองไมเปนการกลับหรือแกผล
ในคําวินิจฉัยหรือคําส่ังเดิม (มาตรา 47) 
 23. กําหนดบทเฉพาะกาล (มาตรา 48 ถึงมาตรา 50) ดังนี้ 

 1) ใหจัดทํารางขอกําหนดและดําเนินการจัดใหมีพนักงานคดีรัฐธรรมนูญตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 48) 

 2) ในระหวางท่ียังไมมีขอกําหนดของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใชบังคับ ใหใชขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550  
ไปพลางกอน  ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 49) 

 3) บรรดาคดีซ่ึงคางการพิจารณาอยูในศาลกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บังคับ เวนแต
ศาลจะเห็นสมควรกําหนดเปนอยางอ่ืน (มาตรา 50) 
 นอกจากนี้ยังไดมีการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูเสนอ) ท่ีเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน114  
ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหสอดคลองกับท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว เพ่ือใชเปนวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา

                                                        
 114 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน เรื่อง  
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (เรื่องเสร็จท่ี 1135/2555) 
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วินิจฉัยคดีตามท่ีบัญญัติใหอํานาจไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเพ่ือแทนขอกําหนด 
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ท่ีในปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญ
ออกไวสําหรับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยในขณะท่ียังไมไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ โดยมีสาระสําคัญ 
สวนใหญทํานองเดียวกัน และมีขอสังเกตประเด็นตาง ๆ ในรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังตอไปนี ้
 1) การกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนด (รางมาตรา 4) 
 โดยท่ีมาตรา 216 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิ ธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ ในการกําหนดรายละเอียดวิธีพิจารณาตาง ๆ จึงตองกําหนดเสียใหชัดเจน
ครบถวนในรางพระราชบัญญัตินี้ โดยในสวนของขอกําหนดนั้นควรกําหนดแตเพียงรายละเอียดของ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เทานั้น ซ่ึงหากพิจารณาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
นี้แลว จะเห็นไดวา กระบวนการ หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญโดยสวนใหญไดบัญญัติไวใหไปกําหนดเปนขอกําหนดอีกช้ันหนึ่ง ซ่ึงอาจเปน
ปญหาในเรื่องความถูกตองของรูปแบบของกฎหมายได   
 2) พนักงานคดีรัฐธรรมนูญ (รางมาตรา 5) 
 รางมาตรา 5 กําหนดใหมีพนักงานคดีรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีชวยเหลือในกระบวน
พิจารณาของศาลตามท่ีศาลมอบหมาย โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และขอกําหนดของศาล สําหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเขาสู
ตําแหนง การแตงตั้ง และเงินเพ่ิมสําหรับพนักงานคดีรัฐธรรมนูญให เปนไปตามระเบียบ 
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด แตโดยท่ีรางพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาเปนการกําหนดวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติ การนําหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
มากําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้จึงไมเหมาะสมในดานรูปแบบของกฎหมาย โดยควรกําหนดกรณี
ของพนักงานคดีรัฐธรรมนูญนี้ไวในพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 
 3) อํานาจศาล (รางมาตรา 6) 
 รางพระราชบัญญัตินี้ไมไดบัญญัติอํานาจของศาลรฐัธรรมนูญโดยแยกเปนรายละเอียด
ของแตละกรณีไวดังเชนในขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  
พ.ศ.  2550 แตบัญญัติในลักษณะโดยรวมวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ
และบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมชัดเจนในอํานาจหนาท่ีได 
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 4) การคัดคานตุลาการ (รางมาตรา 14) 
 รางมาตรา 14 วรรคส่ี กําหนดกรณีท่ีตุลาการซ่ึงถูกคัดคานหรือขอถอนตัวตองออกจาก
การพิจารณาคดีจนเหลือตุลาการนอยกวาท่ีจะเปนองคคณะตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว ใหตุลาการ
ท้ังหมดประชุมและลงคะแนนลับเพ่ือเลือกตุลาการท่ีถูกคัดคานหรือขอถอนตัว ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ความยุติธรรมนอยท่ีสุดและเปนประโยชนตอสาธารณะมากท่ีสุดเขามารวมพิจารณาวินิจฉัยใหได
จํานวนครบเปนองคคณะนั้น เห็นวา กรณีดังกลาวแมจะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีจํานวนตุลาการ 
ใหครบองคคณะเพ่ือใหสามารถพิจารณาคดีไดก็ตาม แตการดําเนินการดังกลาวอาจมีผลตอความ 
นาเช่ือถือของศาลรัฐธรรมนูญได และยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับการใชดุลพินิจวากรณีใด 
จะถือไดวามีผลกระทบตอความยุติธรรมนอยท่ีสุด สมควรท่ีจะมีรายละเอียดมากกวานี ้
 5) การละเมิดอํานาจศาล (รางมาตรา 16) 
 รางมาตรา 16 กําหนดเรื่องการละเมิดอํานาจศาลไวเฉพาะกรณีท่ีใหศาลมีอํานาจรักษา
ความสงบเรียบรอยของการพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับบุคคลท่ีมาหรือจะเขามาในท่ีทําการศาล 
หรือเขาฟงการไตสวนของศาล หรือมีคําส่ังใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ เพ่ือใหการพิจารณาคดีดําเนินไปโดยสงบเรียบรอยเทานั้น แตไมไดกําหนดใหนํา
บทบัญญัติเรื่องการละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  ดังนั้น การละเมิดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญจึงมีไดเฉพาะการประพฤติตนไมเหมาะสม 
ในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น ไมรวมถึงกรณีการละเมิดอํานาจศาลท่ีเกิดขึ้นภายนอกศาล  
โดยการพิมพเผยแพรหรือการออกโฆษณาตอประชาชนซ่ึงขอความหรือความเห็นอันเปนการ
เปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณอ่ืน ๆ แหงคดีท่ีศาลไดมีคําส่ังหามการออกโฆษณาส่ิงเหลานั้น 
เพ่ือความเหมาะสมหรือเพ่ือคุมครองสาธารณประโยชน หรือการพิมพเผยแพรกระบวนพิจารณาใด  ๆ
อันประสงคจะใหมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของประชาชน หรือเหนือศาล หรือเหนือคูความ หรือ
เหนือพยานแหงคดี ซ่ึงพอเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป เชน การแสดงผิด
จากขอเท็จจริงแหงคดี หรือเปนรายงานซ่ึงกระบวนพิจารณาแหงคดีอยางไมเปนกลางและไมถูกตอง 
หรือเปนการชักจูงใหเกิดมีคําพยานเท็จ  ในกรณีเชนนี้ เห็นวา มีความเหมาะสมแลว เนื่องจาก
ประเด็นหรือคดีท่ีนําไปสูศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไมไดเปนกรณีท่ีมีผลกระทบระหวางเอกชน 
หรือตวับุคคลแตเปนปญหาขอกฎหมายมหาชน ซ่ึงควรใหมีการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได 
การควบคุมดูแลจึงควรเปนไปเพ่ือการรักษาความสงบเรียบรอยเฉพาะภายในบริเวณหรือเขตพ้ืนท่ี
ทําการของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น 
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ผู เขียนจึงขอเสนอแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอ 6 วรรคสอง 115 แหงขอกําหนด 
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 โดยควรกําหนดใหชัดเจนวา 
หากเปนคดีท่ีเกี่ยวกับขอพิพาททางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําส่ังใหใชวิธีการช่ัวคราวเพ่ือใหระงับการกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งไวกอนไดโดยไมขัดตอขอกําหนดนี้ไดตอเม่ือเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน
เพ่ือปองกันความเสียหายอยางรายแรง หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนสาธารณะ และกําหนดให
ประธานรัฐสภาเปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
เพราะถือวามีอํานาจสูงสุดของอํานาจฝายนิติบัญญัติ เปน 

“ขอ 6  วิธีพิจารณาตามท่ีกําหนดในขอกําหนดนี้ใหใชระบบไตสวน 
คดีที่เกี่ยวกับขอพิพาททางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือปองกันความเสียหายอยางรายแรง หรือ 
เพ่ือปกปองผลประโยชนสาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําส่ังใหใชวิธีการชั่วคราวเพ่ือใหระงับการ
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งไวกอนไดโดยไมขัดตอขอกําหนดนี้  และใหประธานรัฐสภา 
เปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 

ดวยเหตุผลท่ีวา แมวาตามขอเท็จจริงดังกลาวเปนกรณีปญหาเรื่องการใชอํานาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมจากท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ในลักษณะ “ขยาย” หรือ 
“เพ่ิมเติม” เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายดังกลาวขางตนไมได
บัญญัติเปดชองไวใหสามารถกระทําได แตผูเขียนเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญสามารถกอตั้งอํานาจ 
กําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยไดดวยตนเอง โดยอาศัยขอ 6 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 264 มาใชในการท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจในการส่ังใหรัฐสภาชะลอการพิจารณา 
รางรัฐธรรมนูญออกไปได เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ไดบัญญัติใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการกําหนดวิธีการช่ัวคราว โดยมีอํานาจกําหนดวิธีการ
ช่ัวคราวได ท้ังแกฝายบริหารและฝ ายปกครอง สําหรับการกํ าหนดวิ ธีการช่ัวคราวใหแก 
ฝายนิติ บัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีให อํานาจกระทําได  

                                                        
 115 ขอ 6   ฯลฯ  ฯลฯ 
 วิธีพิจารณาใดซึ่ งขอกํ าหนดนี้ มิไดกํ าหนดไวโดยเฉพาะใหนํ าบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาท่ีพอจะใชบังคับไดและไมขัดตอขอกําหนดนี้ 
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และไดบัญญัติเอาไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนการลมลางการปกครอง รวมท้ังบัญญัติ 
ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการกําหนดวิธีการช่ัวคราวระหวางการพิจารณาคดีได โดยการกําหนด
วิธีการช่ัวคราวระหวางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชหลักการ 
ช่ังน้ําหนัก กลาวคือ พิจารณาวาหากส่ังใหระงับการกระทําดังกลาวจะเกิดผลเชนไร และหากปลอย
ใหมีการดําเนินการตอไปจะเกิดความเสียหายเพียงไร โดยพิเคราะหวากรณีใดจะเกิดความเสียหาย
มากกวากัน ตามท่ีบทบัญญัติมาตรา 32 อนุมาตรา 1 แหงกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ 
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดใหเรื่องท่ีสามารถรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
ใชวิธีการช่ัวคราวกอนคําวินิจฉัย ตองเปนไปเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง หรือ
เพ่ือเปนการขัดขวางไมใหมีการใชกําลัง หรือมีเหตุผลสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของ
สวนรวมซ่ึงตองมีการดําเนินการอยางเรงดวน กรณีตัวอยางท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองเขามาทําหนาท่ี
ขัดขวางการดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารในกิจการท่ีศาลเห็นวา อาจจะขัดตอ
รัฐธรรมนูญ หรือกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรืออํานาจหนาท่ีขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญอ่ืน ๆ เพราะในระบอบการปกครองท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญนั้น เปนท่ียอมรับกันวา  
ศาลรัฐธรรมนูญอาจออกคําส่ังยับยั้ง หรือคุมครองช่ัวคราวเพ่ือไมใหขอกลาวหา หรือขอสงสัย
เกี่ยวกับการละเมิดรัฐธรรมนูญกลายเปนปญหาอยางอ่ืนจนเกินเยียวยาแกไข กรณีตัวอยาง เชน  

1. เหตุการณหลังสงครามของมลรัฐแหงหนึง่ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีท่ีกําลังเปน
ยุคตอตานคอมมิวนิสต ปรากฏวาฝายท่ีมีเสียงขางมากชนิดเกินรอยละ 75 และมีจํานวนเสียงมาก
พอท่ีจะถอดถอนสมาชิกสภาดวยกันใหพนจากสมาชิกภาพ ไดเคยพยายามจะรวมกันลงมติถอดถอน
สมาชิกภาพของฝายเสียงขางนอย คือ ฝายคอมมิวนิสตท่ีเห็นตางจากตน โดยปราศจากเหตุผล 
อันสมควร ศาลรัฐธรรมนูญแหงมลรัฐก็ออกคําส่ังหามการลงมติเชนนั้น เพราะจะขัดตอรากฐานการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย หรือกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญแหงมลรัฐในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ออกคําส่ังหามไมใหรัฐบาลมลรัฐกอหนี้ตามกฎหมายแกไขเพ่ิมเตมิงบประมาณซ่ึงจะกอหนี้เพ่ิมขึ้น
อยางมาก และไดผานการพิจารณาของสภาไปแลว โดยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีไดใหเหตุผลวา การกอหนี้ดังกลาวแมรัฐบาลจะอางวาเปนไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินการคลังของมลรัฐ แตก็มีเหตุนาเช่ือวาอาจจะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ
รับภาระทางภาษีอากร และความสามารถในการชําระหนีข้องมลรัฐจนเกินสมควรแกเหตุได  ดังนั้น 
ศาลจึงส่ังใหระงับไวกอนจนกวารัฐบาลสามารถช้ีแจงจนเปนท่ีนาเช่ือแนไดวาเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลแลวอยางแทจริง  

2. กรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีส่ังคุมครองช่ัวคราวไมให
ผูแทนราษฎร 9 นาย ท่ีสภาเลือกขึ้นมาทําหนาท่ีในกองทุนฟนฟูยุโรป ท่ีจะใหความเห็นชอบในการ
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จายเงินกองทุนมูลคากวาส่ีแสนลานยูโรแทนสภาผูแทนราษฎร โดยศาลส่ังใหระงับการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมายท่ีเพ่ิงผานสภาไปเปนการช่ัวคราว เพราะเหตุผลวาจะกระทบตอหลักความ
รับผิดชอบของสภาผูแทนราษฎรตอประชาชนท้ังประเทศ เพราะถามอบอํานาจใหบุคคลเหลานั้น
กระทําการแทนก็เทากับตัดสิทธิผูแทนราษฎรคนอ่ืน ๆ ในการท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูแทนปวงชน 
ในเรื่องท่ีจะกระทบตอภาระภาษีของปวงชนในอนาคต  ท้ังนี้ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาให
เสร็จส้ินไปกอนวาการท้ังหลายนี้จะชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม116 เปนตน   

ท้ังนี้ กรณีดังกลาวไมไดหมายความวา การกระทําหรือการดําเนินการของรัฐบาล 
หรือของรัฐสภาไมชอบดวยกฎหมาย เพียงแตเม่ือเกิดกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุจําเปนอันควร
สงสัยยอมตองพิจารณากรณีนั้นอยางรอบคอบ 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีระหวางศาลรัฐธรรมนูญของไทย 
และศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีตามท่ีไดอธิบายมาแลวในบทท่ี 3 แลว จะเห็น
ไดวา มีอํานาจหนาท่ีบางประการเทานั้นท่ีเหมือนกัน เชน การพิจารณาท่ีเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
หรือขอพิพาทระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมไมใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ 
แบบรูปธรรม สวนอํานาจอ่ืน ๆ นั้นแตกตางกันไป การควบคุมไมใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญนั้น
มีขอสังเกตวา ตามรัฐธรรมนูญของไทยไมมีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายแบบนามธรรม 
กลาวคือ การกําหนดใหองคกรของรัฐองคกรใดองคกรหนึ่งหรือหลายองคมีอํานาจท่ีจะเสนอ
ความเห็นวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญและหากมีความขัดแยงทางความคิดเห็น
ในเรื่องดังกลาว องคกรนั้นอาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยไมจําเปนตองใหเกิดเปน 
คดีพิพาทขึ้นสูศาลกอน เชน กรณีของการควบคุมไมใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม 
อยางไรก็ตาม ระบบควบคุมกฎหมายไมใหขัดกับรัฐธรรมนูญของไทยนั้น ยังรวมไปถึง 
รางพระราชบัญญัติดวย ซ่ึงการควบคุมของศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
จะไมเขามาควบคุมรางพระราชบัญญัติ เพราะยังไมถือวารางพระราชบัญญัติเปนกฎหมาย  

อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญของไทยและศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีมีขอเหมือนกัน คือ ท้ังสองศาลมีอํานาจอยางกวางขวางในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ  
ประกอบกับการท่ีระบบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนระบบ
ท่ีแยกหมวดวิธีพิจารณาเปนแบบท่ัวไปออกจากหมวดวิธีพิจารณาเฉพาะคดี และหมวดวิธีพิจารณา
เฉพาะคดีไดแยกไปตามคดีแตละประเภท โดยมีวิธีพิจารณาเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  

                                                        
 116 กิตติศักด์ิ  ปรกติ. อํานาจสั่งคุมครองช่ัวคราวของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน. สืบคนเม่ือ 4 มิถุนายน 2555,  
จาก http://www.isranews.org.  
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ซ่ึงแตกตางจากวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสท่ีไมมีการบัญญัติไวเปนกฎหมายเฉพาะ 
หลักใหญ ๆ จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  
วิธีพิจารณาจะเปนเรื่องการดําเนินงานภายในของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนด  

สําหรับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยจะออกเปนเพียงขอกําหนดท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
จัดทําขึ้นเพ่ือใชกับคํารองขอใหวินิจฉัยทุกประเภท และจะมีแตเฉพาะหมวดวิธีพิจารณาท่ัวไป 
ซ่ึงเปนปญหาของการขาดเนื้อหาท่ีจํา เปนสําหรับการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เชน  
ตามขอกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญของไทยไมไดกําหนดเรื่องวิธีการช่ัวคราวไว  
เพราะในคดีท่ีเกี่ยวกับขอพิพาทตามรัฐธรรมนูญนั้น ซ่ึงในบางกรณีศาลอาจจําเปนตองใชอํานาจ 
เปนการเรงดวนเพ่ือปองกันความเสียหายอยางรายแรง หรือจากเหตุผลท่ีสําคัญประการอ่ืน 
ในอันท่ีจะปกปองผลประโยชนสาธารณะ ในกรณีเชนนี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําส่ังใหใชวิธีการ
ช่ัวคราวได หรือวิธีการช่ัวคราวอาจนํามาใชในกรณีท่ีมีการพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลอาจออกวิธีการช่ัวคราวเพ่ือใหระงับการปฏิบัติตามกฎหมายไวกอน 
จึงเห็นไดวาการนําวิธีการช่ัวคราวมาใชในคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเรื่อง
วิธีการช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดบัญญัติไวใน
หมวดวิธีพิจารณาท่ัวไป  แตท้ังนี้  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยยังขาดหมวดท่ีวาดวย 
วิธีพิจารณาเฉพาะคดีวา และควรกําหนดใหมีบุคคลหรือองคกรใดเปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการ
บังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวย117 

อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดเคยวินิจฉัยวา ศาลรัฐธรรมนูญ
แหงสหพันธสามารถมีมติใหใชวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยในเรื่องใดแมจะไมไดมีการยื่น 
คํารองขอในเรื่องนั้นได  แตท้ังนี้ มาตรา 32 แหงกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ไมได
บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีเอกชนไดรับความเสียหาย 
จากการใชวิธีการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัย ในทางวิชาการจึงพิจารณากันวานาจะอนุโลมใช
บทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเยอรมัน มาตรา 945 ได118 กลาวคือ โดยหลักแลว 
ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะกําหนดวิธีการช่ัวคราวตอเม่ือบุคคลท่ีมีสวนรวม
ในคดีหรือผูมีสิทธิเปนผูมีสวนรวมในคดียื่นคํารองขอตอศาลเม่ือมีความจําเปนตองคุมครองสิทธิ 
ใหผูรองขอ โดยใหศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวซ่ึงอาจกระทํากอนกระบวนพิจารณาหลัก 
หรือในระหวางท่ีกําลังดําเนินกระบวนพิจารณาหลักก็ได แตหากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย

                                                        
 117 นันทวัฒน  บรมานันท. เลมเดิม. หนา 111-115 . 
 118 อิสสระ  นิติทัณฑประภาศ บุญศรี  มีวงศอุโฆษ และพรชัย  เลื่อนฉวี. เลมเดิม. หนา 64-66. 

DPU



 145 

หรือคําส่ังช้ีขาดคดีไปแลวยอมไมอาจกําหนดวิธีการช่ัวคราวไดอีก เม่ือศาลไดรับคํารองขอแลว 
ก็จะพิจารณาวาคํารองขอดังกลาวถูกตองตามรปูแบบหรือไม และเปนคํารองขอท่ีมีเหตุผลเพียงพอ 
ท่ีศาลจะกําหนดใหตามคํารองขอไดหรือไม  ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาโดยช่ังน้ําหนัก
ประโยชนของผูมีสวนรวมในคดีทุกฝายตลอดจนประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองขอใหศาลกําหนดวิธีการช่ัวคราวไวพิจารณาได
ก็ตอเม่ือศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาหลัก เชน ส่ังระงับการ
ดําเนินการสอบถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับอาวุธอะตอมตามรัฐบัญญัติฉบับหนึ่ง ส่ังยกเลิก 
วันเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสวนทองถ่ิน ส่ังระงับการออกรายการโทรทัศนส่ังระงับการบังคับ 
คดีแพง ส่ังระงับผลในทางกฎหมายของคําพิพากษาของศาลจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะไดวินิจฉัย 
ช้ีขาดคํารองทุกขทางรัฐธรรมนูญ เปนตน  ท้ังนี้ คูความท่ีไมเห็นดวยกับการกําหนดมาตรการ
ช่ัวคราวอาจโตแยงคัดคานตอศาลได ซ่ึงไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับใชมาตรการช่ัวคราว 
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด แตศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีดุลพินิจในการส่ังระงับการบังคับใชมาตรการ
ช่ัวคราวท่ีกําหนดไปแลวได คําพิพากษาของศาลท่ัว ๆ ไปยอมมีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดี 
แตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเปนการท่ัวไป เชน คดีเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับเสมือนเปน
กฎหมาย (Gesetzeskraft)119 และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเปน
กรณีท่ีตองดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายของประเทศ
ออสเตรียกําหนดใหการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเปนการบังคับสิทธิ
ในทางทรัพยสินใหเปนหนาท่ีของศาลยุติธรรมท่ีจะดําเนินการบังคับ และหากเปนกรณีอ่ืนใหเปน
อํานาจของประธานาธิบดีท่ีจะดําเนินการส่ังการใหองคกรของรัฐท่ีเกี่ยวของเปนผูดําเนินการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

สําหรับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธใหเปนหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธท่ีจะกําหนดวา หนวยงานของรัฐหนวยงานใด
เปนผูมีหนาท่ีในการดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ 
และยังสามารถกําหนดมาตรการบังคับเพ่ือใหองคกรท่ีมีหนาท่ีดําเนินการดังกลาว ในขณะท่ี

                                                        
 119 ว ร เ จ ต น   ภ า คี รั ตน .  ( 2546) .  วิ ธี พิ จ า ร ณ า ข อ งศ า ล รั ฐ ธ ร ร มนู ญ  : ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ร ณี 
ของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย. หนา 65-68. 
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ประเทศฝรั่งเศสแมไมไดกําหนดเรื่องดังกลาวไว แตประธานาธิบดีจะเปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการ
บังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ120 

 
5.4 ปญหาความมีผลผูกพันของคําส่ังหรือคําวินิจฉัยจากการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ  
และแนวทางการแกไข 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติรองรับการจัดตั้ง 
ศาลรัฐธรรมนูญสืบตอจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีสถาปนา 
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาในฐานะองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ท้ังนี้ 
เพ่ือใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับการปกปองคุมครองและมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ  
อีกท้ังเพ่ือพิทักษรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ 
มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ ท่ีบัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง  
โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง” ประกอบกับบทบัญญัติ 
มาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ ท่ีบัญญัติวา “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด  
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ” หรือรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ เชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 87 ไดบัญญัติวา “บทบัญญัติ 
แหงกฎหมายใดมีขอความขัดแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” มาตรา 88  
วรรคแรก บัญญัติวา “ในการท่ีศาลจะใชบทกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทกฎหมายนั้น
ตองดวยบทบัญญัติมาตรา 87 ก็ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไวช่ัวคราว แลวรายงาน
ความเห็นเชนวานั้นตามทางการไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย เม่ือคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหแจงใหศาลทราบ” และมาตรา 87 วรรคสอง บัญญัติวา “คําวินิจฉัยของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาดและใหศาลปฏิบัติตามนั้น”121 ซ่ึงเม่ือรัฐธรรมนูญ 
ไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีเพียงศาลเดียว คูกรณีจะอุทธรณหรือฎีกาโตแยงไมได และจะนําไป
ฟองรองยังศาลอ่ืนเพ่ือใหกลับคําวินิจฉัยไมไดท้ังส้ิน และองคกรรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
                                                        
 120 บรรเจิด  สิงคะเนติ .  (2550) .  “การคุมครองช่ัวคราวและการบังคับให เปนไปตามคําวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ”. รายงานประจําป 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ. หนา 284-286. 
 121 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 พุทธศักราช 2492 พุทธศักราช 2495 พุทธศักราช 
2511 พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2517 พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2521 แ ล ะ พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2534 กํ า ห น ดใ ห ก า ร ค ว บ คุ มก ฎห มา ย 
ไมใหขัดรัฐธรรมนูญ เปนอํานาจหนาท่ีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  
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และองคกรอ่ืนของรัฐท่ีตรากฎหมาย บังคับใชกฎหมาย และตีความกฎหมายทุกองคกรของ 
ศาลรัฐธรรมนูญตองถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้การท่ีรัฐธรรมนูญ 
มีบทบัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาด คือ ไมสามารถโตแยงในทางใดไดอีก  
มีผลสําคัญไปถึงวาหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
แนวทางท่ีจะกระทําไดมีประการเดียว คือ ตองไปแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเทานั้น122  

ประเด็นปญหาจึงเปนเรื่องของผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญวา หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเสร็จส้ินไปแลว หากใน
ภายหลังมีคดีทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีก ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยไปตามแนวทางเดิมในทุกกรณี
หรือไม หรือหากเปนกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองผูกพันในภายหลังศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาส่ิงท่ีตน
ไดเคยวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานนั้นนาจะไมถูกตอง ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีท่ีเกิดขึ้นใหม 
ไดหรือไม  ท้ังนี้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญตองพยายามท่ีจะเดินตามแนวคําวินิจฉัยท่ีตนไดเคย
วินิจฉัยไวแลว เพ่ือประกันความเช่ือถือและไววางใจท่ีบุคคลมีตอศาลรัฐธรรมนูญ  
 อุดม  รัฐอมฤต123 อธิบายวา สภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
มีปญหาเกี่ยวของกับบุคคลท่ีตองผูกพันตอสภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนองคกรตุลาการ หากเปนกรณีท่ีคําวินิจฉัยมีผลเปนการช้ีขาด
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เชนกรณีตามมาตรา  198124 และมาตรา  264125  
ของรัฐธรรมนูญ บุคคลท่ีถูกผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ บุคคลท่ีเปนคูความในคดี 
องคกรของรัฐ และบุคคลโดยท่ัวไป เพราะคําวินิจฉัยดังกลาวมีผลบังคับเปนการท่ัวไปเชนเดียวกับ
                                                        
 122 นพดล  เฮงเจริญ. (2543). “ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน”. ศาลรัฐธรรมนูญไทย อดีต 
ปจจุบัน อนาคต. หนา 45. 
 123 อุดม  รัฐอมฤต. (2550). “สภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”. รายงานประจําป 2550  
ศาลรัฐธรรมนูญ. หนา 308-311.  
 124 มาตรา 198  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 
 การต้ังศาลข้ึนใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีท่ีมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาล
ท่ีมีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได 
 การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล 
หรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได 
 125 มาตรา 264  บทบัญญัติมาตรา 259 มาตรา 260 มาตรา 261 วรรคสอง และมาตรา 263 วรรคหนึ่ง ใหใช
บังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐ ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบท่ีมีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถาเปนประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัย 
การกระทําความผิด ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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กฎหมาย แตถาเปนคําวินิจฉัยกรณีอ่ืนท่ีไมใชการช้ีขาดความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เชน 
กรณีตามมาตรา 266126 ของรัฐธรรมนูญ บุคคลท่ีถูกผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ 
คูความในคดี และองคกรของรัฐ  ท้ังนี้ ไมหมายความรวมถึงบุคคลท่ีสามเพราะไมไดเปนผูเขารวม
เปนคูความในคดีดวย บุคคลท่ีสามจึงสามารถเสนอประเด็นปญหาท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน 
กับประเด็นปญหาท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยแลวขึ้นเปนประเด็นปญหาตอศาลรัฐธรรมนูญ
ไดคดีอ่ืนไดอีก  
 วรเจตน  ภาคีรัตน127 อธิบายวา โดยท่ัวไปแลวคําตัดสิน (คําวินิจฉัยและคําส่ังช้ีขาดคดี) 
ของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนมีีผลผูกพันในทางกฎหมายเหมือนกับคําพิพากษา
ของศาลอ่ืน ผลผูกพันในทางกฎหมายของคําพิพากษามีความหมายประการแรก คือ ศาลท่ีพิพากษา
คดีนั้นไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงคําพิพากษาท่ีตนไดตัดสินไปแลวได (Unwiderruflichkeit) กลาวอีก
นัยหนึ่งเม่ือศาลไดพิพากษาแลว คําพิพาษานั้นยอมเปนอิสระจากศาล ศาลท่ีพิพากษาคดีนั้นเปนอัน
หมดอํานาจเหนือคําพิพากษานั้นอีกตอไป ประการท่ีสอง ผลผูกพันในทางกฎหมายของคําพิพากษา 
หมายความวา คูความไมอาจโตแยงคําพิพากษานั้นไดอีกตอไป กลาวเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ  
โดยเหตุท่ีไมมีศาลใดเปนศาลท่ีอยูในลําดับท่ีเหนือกวาศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญ 
ตัดสินแลว คูความยอมไมอาจอุทธรณโตแยงคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไปยังศาลอ่ืนไดอีก 
(Unanfechtbarkeit)  ยิ่ งไปกวานั้นรัฐสภายอมไมอาจตรากฎหมายยกเลิกคํ าพิพากษาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญได ดวยเหตุท่ีเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังช้ีขาดคดีแลว ยอมผูกพัน
องคกรตามรัฐธรรมนูญของท้ังสหพันธและมลรัฐทุกองคกร ตลอดจนผูกพันหนวยงานของรัฐ
ท้ังหมด ซ่ึงหมายความวา โดยหลักแลวในแงบุคคล คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมผูกพันบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลในระบบกฎหมายเอกชน สําหรับกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารัฐบัญญัติ

                                                        
 126 มาตรา 266  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น 
หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 
 (2) การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 
 (3) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจาก
ตําแหนง 
 127 วรเจตน  ภาคีรัตน. เลมเดิม. หนา 70–72. 
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ท่ีรัฐสภาตราขึ้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยนั้นจะมีผลผูกพันรัฐสภาไมใหตรารัฐบัญญัติ
ท่ีมีเนื้อหาอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกับรัฐบัญญัติดังกลาวขึ้นใชบังคับในภายหลังหรือไม  
ประเด็นดังกลาวเปนปญหาท่ีองคคณะท่ีหนึ่ง และองคคณะท่ีสองวางแนวคําวินิจฉัยไวแตกตางกัน 
องคคณะท่ีหนึ่ง เห็นวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวินิจฉัยวารัฐบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมมีผลขัดขวางไมใหรัฐสภาตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันหรือ
คลายคลึงกันขึ้นใชบังคับอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเหตุผลสาระสําคัญวา รัฐสภาซ่ึงใชอํานาจนิติบัญญัติ 
มีลักษณะท่ีแตกตางจากองคกรท่ีใชอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ กลาวคือ ผูกพันตนเฉพาะกับ
กฎเกณฑตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ การบัญญัติไวในรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญให
องคกรตาง ๆ ตองผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจงึไมเปนเครื่องขัดขวางไมใหรัฐสภาตรา
กฎหมายท่ีมีเนื้อหาเหมือนกับฉบับท่ีศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวแลววาขัดตอรัฐธรรมนูญ 
หากรัฐสภาเห็นวาการตรากฎหมายดังกลาวเปนส่ิงท่ีจําเปน สวนองคคณะท่ีสองกลับเห็นวา 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลเปนการหามตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาอยางเดียวกันซํ้าอีก 
(Normwiederholungsverbot) 

สําหรับปญหาตามมาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบัญญัติเรื่องผลคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ แมวาความเปนท่ีสุดเด็ดขาดของคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญตองเปนเด็ดขาดและผูกพันองคกรของรัฐอ่ืน ๆ ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจกลับ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ได แตเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย 
ไปแลวยอมไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยของศาลได ในกรณีของการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเพ่ือแกไขแนวคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยอมจะไมมีผลไปเปล่ียนแปลงหรือแกไข
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีตัดสินไปแลว แตจะมีผลตอคําวินิจฉัยในประเด็นเดียวกัน 
ในอนาคต เพราะเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวท่ีเคยตัดสินไวแลว  
ยอมไมอาจอาศัยแนวคําตัดสินในคดีท่ีไดตัดสินไวแลวเปนบรรทัดฐานตอไป จึงเปนปญหาเรื่องของ 
การท่ีไมมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีไมใหศาลรัฐธรรมนูญเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัย 
เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวมีความหมายวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในคดีนั้นจะมีผลผูกพันคูความในคดีและผูกพันศาลรัฐธรรมนูญเองตามหลักท่ัวไปเกี่ยวกับ 
คําพิพากษา ตามหลักท่ีวาศาลท่ีพิพากษาคดีก็ตองผูกพันกับส่ิงท่ีตนไดพิพากษาไป แตความผูกพัน
ดังกลาวนี้เปนความผูกพันเฉพาะในคดีนั้นเทานั้น ไมไดหมายความวา หากมีคดีใหมเกิดขึ้น 
ในอนาคต ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตองวินิจฉัยช้ีขาดคดีอยางเดิมเสมอไป  อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลว 
เม่ือศาลไดพิพากษาคดีไปอยางหนึ่ง หากศาลตองการท่ีจะเลิกเดินตามคําพิพากษาเดิม ตามหลัก 
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นิติรัฐท่ีคุมครองความเช่ือและไววางใจของบุคคลในการใชอํานาจรัฐ ศาลก็จะตองใหเหตุผลวา 
เหตุใดจึงไมเดินตามแนวคําพิพากษาเดิมอีกตอไป 

นอกจากนี้ปญหาของระบบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญของไทย ควรตองมี 
วิธีพิจารณาเฉพาะสําหรับคดีแตละประเภทหรือไม เพราะศาลรัฐธรรมนูญอาจเห็นวารัฐธรรมนูญ 
ไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ไวแลว จึงไมจําเปนตองมาบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงอาจไมครอบคลุมรายละเอียดท้ังหมด ในคดีบางประเภทยังจําเปนท่ีจะตองมาบัญญัติรายละเอียด 
ไวในกฎหมายวิธีพิจารณาอีกช้ันหนึ่ง ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญของไทยกําหนดใหคําวินิจฉัยของ 
ศาลธรรมนูญใหเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอ่ืนของรัฐ การบัญญัติไว
เชนนี้โดยไมไดบัญญัติอะไรไวเพ่ิมเติมจะเปนการเพียงพอหรือไม เชน คําวา “คําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด” นั้น มีปญหาวาอาจมีขอยกเวนหรือไมหรือสามารถใชกับทุกกรณี
ไดโดยปราศจากขอยกเวน  

เม่ือพิจารณาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชน คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2549 ท่ีไมรับคํารองท่ียื่น
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
โดยศาลมีคําส่ังวา  

“ดวยนายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรค
ประชาธิปตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 วรรคสาม เนื่องจากเห็นวา การท่ีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดปราศรัยหาเสียงและออกแถลงการณของพรรคประชาธิปตยเสนอให
มีการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ไมเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย
อันถือไดวาเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตาม
วิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญมาตรา 63 มิไดบัญญัติใหผูรองมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหยุบพรรคการเมืองไดโดยตรง แตจะตองดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 63 วรรคสอง โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญกรณีตามคํารองศาลรัฐธรรมนูญไมอาจท่ีจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยใหได 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังไมรับคํารองไวดําเนินการ”128 
โดยในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18 - 22/2555 เรื่อง  

คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณีผูถูกรองยื่นขอแกไข

                                                        
 128 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2555, ธันวาคม). รัฐสภาสาร, 60 (12). หนา 162-164. 
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เ พ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 โดยขอแกไข 
ในสาระสําคัญ เพ่ือใหมีสภารางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ฝายผูรองจึงยื่น
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยชองทางตามมาตรา 68 แมวาศาลจะรับคํารองไวพิจารณา 
และวินิจฉัยยกคํารอง แตในเนื้อหาของคําวินิจฉัยดังกลาวถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง 
ในประเด็นสําคัญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ของฝายนิติบัญญัติ และไมมีอํานาจรับคํารองตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญไวพิจารณา การรับ 
คํารองดังกลาวจึงเปนการตีความขยายหรือเพ่ิมเติมเขตอํานาจ 

เม่ือพิจารณาเจตนารมณตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ประกอบหลักการใชและการตีความรัฐธรรมนูญดังท่ีไดอธิบายรายละเอียดในบทท่ี 2 และบทท่ี 4 
แลวพบวา ศาลรัฐธรรมนูญตีความและวินิจฉัยมาตรา 68 ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  
18 - 22/2555 ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น จากการศึกษาขางตน ผูเขียน 
เห็นวา คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18 - 22/2555 โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในประเด็นท่ีวา
ประชาชนสามารถเลือกไดวาจะเสนอผานอัยการสูงสุด หรือยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง รวมถึง
การกาวลวงตรวจสอบกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
จึงไมสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และจากคํ าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญขางตนแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญอยางกวางในลักษณะท่ีขยายอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ จึงอาจเปนปญหาเรื่องท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวทางท่ีจะเปล่ียนแปลงคํ าวินิจฉัยในเรื่อง เกี่ยวกับอํานาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในการรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยไดหรือไม   ท้ังนี้  ผลคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญอาจแตกตางกันเพราะคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญอาจเปล่ียนแปลง 
แนวบรรทัดฐานไดตามการตีความกฎหมายท่ีแตกตางกัน  อนึ่ง  คําวินิจฉัยหรือคํา ส่ังของ 
ศาลรัฐธรรมนูญในคดีหลังท่ีเปล่ียนแปลงแกไขหรือกลับแนวบรรทัดฐานของคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีมากอนนั้น ยอมตองมีเหตุผลท่ีหนักแนนเพียงพอท่ีจะเปล่ียนแนวบรรทัดฐานได 

ผูเขียนจึงขอเสนอแกไขเพ่ิมเติมขอ 57 วรรคสอง129 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระและมีความ

                                                        
 129 ขอ 57  การทําคําสั่งแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง จะตองไมเปนการกลับหรือแกผลในคําวินิจฉัย 
หรือคําสั่งเดิม เม่ือไดทําคําสั่งเชนวานั้นแลว ใหแจงผูรองหรือคูกรณีแลวแตกรณีไดรับทราบ และใหนําความ 
ขอ 54 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ชัดเจนท่ีจะกําหนดองคกรท่ีมีหนาท่ีในการบังคับรวมถึงมาตรการในการบังคับใหเปนไปตาม 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยใชระบบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถสรางวิธีพิจารณาขึ้นมาใหมดวยการแยกสวนของวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญออกเปน
สองสวน ในสวนแรกจะเปนวิธีพิจารณาท่ัวไป อันเปนกฎเกณฑท่ีใชกับคดีทุกประเภท เชน การยื่น
และถอนคํารอง การคัดคานตุลาการ พยาน ระยะเวลาในการพิจารณาคดี รวมท้ังการวินิจฉัยการอาน 
และเปดเผยคําวินิจฉัย สวนท่ีสองจะเปนวิธีพิจารณาเฉพาะคดีอันเปนกฎเกณฑท่ีใชเฉพาะกับ 
แตละประเภทของคด ีและไมไดเปนเรื่องท่ีอยูในสวนท่ีเกี่ยวกับวิธีพิจารณาท่ัวไป เชน วิธีพิจารณา
วินิจฉัยกรณีกฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ หรือวิธีพิจารณาปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเนื้อหาสาระท่ีอยูในวิธีพิจารณาเฉพาะคดีจะตองเปนเรื่องท่ี
เกี่ยวของเฉพาะการพิจารณาคดีนั้น ๆ แมวาเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไปแลวยอมไมอาจแกไข
เปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยนั้นของศาลได   

เม่ือการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือแกไขแนวคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะไมมี
ผลไปเปล่ียนแปลงหรือแกไขคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีตัดสินไปแลว แตจะมีผลตอ 
คําวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันในอนาคต เพราะเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็น
ดังกลาวท่ีเคยตัดสินไวแลว ยอมไมอาจอาศัยแนวคําตัดสินในคดีท่ีไดตัดสินไวแลวเปนบรรทัดฐาน
ตอไป เนื่องจากโดยท่ัวไปแลวเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นใดประเด็นหนึ่งในคดีไปอยางไร 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมพึงเดินตามแนวคําวินิจฉัยท่ีตนไดเคยวินิจฉัยไว  ดังนั้น ในประเด็นของการท่ี
ไมมีบทบัญญัติใดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยไวอยางชัดเจนนี้ ผูเขียนเห็นวา เม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคําวินิจฉัยประเด็นแหงคดีเรื่องใดแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมตองผูกพันกับผลการวินิจฉัยของตน
และไมสามารถท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงผลของคําวินิจฉัยของตนในคดีนั้นไดอีก แตศาลรัฐธรรมนูญ
ยังสามารถเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัยในเรื่องนั้นไดในอนาคต เปน 
 “ในกรณีท่ีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลมีขอผิดพลาดหรือผิดหลง เม่ือศาลเห็นเอง 
หรือเม่ือคูกรณีรองขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาด หรือผิดหลง 
เชนวานั้นใหถูกตองก็ได 

การทําคําวินิจฉัยหรือคําส่ังในคดีหลังใหมีผลเปนการกลับ หรือแก หรือเปลี่ยนแปลง
แนวคําวินิจฉัยหรือคําส่ังเดิมใหกระทําได ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนแหงความถูกตอง เม่ือไดทําคําส่ังเชน
วานั้นแลว ใหแจงผูรองหรือคูกรณีแลวแตกรณีไดรับทราบ และใหนําความขอ 54 วรรคสอง 
และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการทําคําส่ังตามขอนี้ ใหเปนไปตามท่ีศาลกําหนด”  
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ดวยเหตุผลท่ีวาเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนไีดบัญญัติเรื่องของคําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ (Bundesverfassungsgericht) ไว  
โดยคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนียอมผูกพันทุกองคกรตาม
รัฐธรรมนูญท้ังหมด ไมวาองคกรในระดับสหพันธรัฐหรือในระดับมลรัฐ (มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ) และมีผลผูกพันเฉพาะคูกรณีซ่ึงเปนขอบเขตในเชิง
บุคคล (persönliche Grenze)  

สําหรับประเด็นเรื่องของความผูกพันของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐตอ 
คําพิพากษาในครั้งกอนของตน นั้น ตามบทบัญญัติของกฎหมายพ้ืนฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี (Grundgesetz) มีสถานะเปนรัฐธรรมนูญซ่ึงกฎเกณฑแหงรัฐธรรมนูญนี้ไดถูกรางขึ้นจาก
แนวคิดและพัฒนาการในทางประวัติศาสตรในขณะนั้น ดวยเหตุนี้ บทบัญญัติในบางกรณีจึงไมอาจ
ตอบสนองตอความเปนจริงหรือขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและเม่ือไมอาจบังคับใหขอเท็จจริง
ในปจจุบันสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีตราขึ้นมากอนได ผูบังคับใชหรือตีความกฎหมาย
จึงตองปรับกฎหมายใหสอดคลองกับความเปนจริงเพ่ือแกไขปญหาความเปล่ียนแปลงของสังคม
ดังกลาว  ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐในฐานะผูทรงอํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ 
จึงตองไมถูกขัดขวางการตีความรัฐธรรมนูญในลักษณะท่ีสอดคลองกับการรักษาความม่ันคงอันเปน
พ้ืนฐานของการจัดระเบียบการอยูรวมกัน ดวยเหตุนี้ จึงเปนความเห็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา  
ความมีผลบังคับผูกพันของคําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
แหงรัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ  ไม มีผลบังคับผูกพันตอศาลรัฐธรรมนูญ 
แหงสหพันธรัฐดวยกันเอง และเม่ือไมไดมีการบัญญัติไววาศาลรัฐธรรมนูญตองผูกพันกับ 
คําพิพากษาหรือไมเพียงใดเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญของไทย ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ 
จึงไมมีหนาท่ีตองทําคําพิพากษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกับแนวคําพิพากษาเดิม ซ่ึงสะทอน
แนวคิดในทางกฎหมายในอดีต  

อยางไรก็ตาม หากศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐตองทําคําพิพากษาแตกตางจาก 
คําพิพากษาท่ีองคคณะอ่ืนของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเคยมีมากอนก็อาจกระทําไดดวยการ
ท่ีองคคณะ (Senat) ท่ีจะพิจารณาขอพิพาทดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะตองเรียกประชุมสองคณะ
รวมกัน (Plenum)130 ซ่ึงตามแนวความคิดนี้ทําใหคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ 
มีความยืดหยุนในการใชบังคับและตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

                                                        
 130 ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ ประกอบดวย 2 องคคณะ แตละคณะมีผูพิพากษา 8 คน ในกรณีท่ีมี
ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจของท้ังสององคคณะ ท้ังสององคคณะตองรวมกันวินิจฉัย  
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ของสังคม ประกอบกับการเปล่ียนแปลงคําพิพากษาเปนไปเพ่ือแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กนอย ดวยเหตุนี้ศาลจึงอาจเปล่ียนแปลงคําพิพากษาได  ท้ังนี้ ศาลตองคํานึงถึงหลักความม่ันคง
แหงนิติฐานะและหลักการคุมครองความเช่ือโดยสุจริตในฐานะหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด 
ของสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการคุมครองสิทธิของประชาชนตามหลักนิติรัฐในการเปล่ียนแปลง
คําพิพากษาดวย ซ่ึงองคคณะใหญของศาลยุติธรรมสูงสุดแหงสหพันธรัฐ (Große Senat des 
Bundesgerichtshofs) ซ่ึงเปนศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาช้ันสูงสุด มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีในฐานะศาลฎีกาท่ีรับฎีกามาจากศาลระดับมลรัฐไดมีความเห็นวา ในบางกรณี 
การคํานึงถึงคุณคาทางกฎหมายของหลักความม่ันคงแหงนิติฐานะ และหลักการคุมครองความเช่ือ
โดยสุจริตในการทําคําพิพากษาของศาลสูงตามแนวคําพิพากษาเดิม เพ่ือยืนยันหลักความตอเนื่อง
ของคําพิพากษาอาจไดรับการยกเวนหากปรากฏเหตุผลท่ีมีน้ําหนักอยางชัดเจน   

ดังนั้น การเปล่ียนแปลงคําพิพากษาจากแนวคําพิพากษาของศาลเดิมท่ีไมกระทบ 
ตอหลักการคุมครองความเช่ือโดยสุจริตจึงตองปรากฏเหตุผลท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงตามคําพิพากษา
ของศาลภาษีอากรแหงสหพันธรัฐ (Bundesfinanzhof) มีการใชถอยคําท่ีหลากหลาย เชน เหตุผลท่ีมี
ความหนักแนนเปนพิเศษ (besonders schwerwiegende Gründe) ความมีน้ําหนักเชิงขอเท็จจริง 
(schwerwiegende sachlich Erwägungen) เหตุผลเชิงบังคับ (zwingende Gründe) หรือเหตุผลท่ีมี
ความสําคัญ (wichtige Gründe) ดวยเหตุนี้  เหตุผลท่ีมีความหนักแนนหรือจําเปน เพ่ือการ
เปล่ียนแปลงคําพิพากษาในมุมมองของการทําคําพิพากษาจึงมีสถานะเปน “การกระทําท่ีชอบดวย
กฎหมาย” (Rechtfertigung) โดยสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคนิค ทางวิชาการ หรือ
ทางเศรษฐกิจ หรือเปนหลักการของความยืดหยุน (Grundsatz der Pratikabilität) และเหตุผลท่ีใช
เพ่ือเปล่ียนแปลงคําพิพากษาท่ีมีน้ําหนักบางกรณีขึ้นอยูกับความแตกตางของปญหาขอเท็จจริง 
ท่ีสัมพันธกับคําพิพากษา บทบัญญัติของกฎหมายเปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงคําพิพากษา  
ท้ังนี้ การท่ีศาลตองคํานึงถึงหลักการคุมครองความเช่ือโดยสุจริตในการเปล่ียนแปลงคําพิพากษานั้น
ไมไดหมายความวา หลักการดังกลาวเปนเหตุผลท่ีมีความหนักแนน (die schwerwiegende Gründe)  
แตหลักการคุมครองความเช่ือโดยสุจริตเปนเพียง “การสรางแนวทางในการเปล่ียนแปลง 
คําพิพากษา” เทานั้น (die Bildung einer Leitlinie für die Rechtsprechungsänderung) กลาวคือ  
ศาลอาจมีคําพิพากษาแตกตางจากแนวคําพิพากษาของศาลเดิมหากปรากฏเหตุผลท่ีมีความสําคัญ
และไมอาจเปล่ียนแปลงคําพิพากษาไดอยางรวดเร็วหรือกะทันหัน เนื่องจากจะเปนการทําลายความ
เช่ือโดยสุจริตท่ีจําเปนอยางยิ่งยวดตอหลักรัฐธรรมนูญ และตามหลักความเสมอภาค (allgemeiner 
Gleichheitssatz) และการหามใชอํานาจโดยบิดเบือน (Willkürverbot) และมาตรา 3 วรรคหนึ่ง  
ของกฎหมายพ้ืนฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) ไดบัญญัติใหบุคคลทุกคน 
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ยอมเสมอหนากันตอหนากฎหมาย จึงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความเทาเทียมกันของบุคคลทุกคน 
ในฐานะหลักการพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนหลักนิติรัฐ ซ่ึง “ความเทาเทียมกัน” นั้น หมายถึง การใชบังคับ
กฎหมายอยางเทาเทียมกัน (Rechtsanwendungsgleichheit) โดยบุคคลทุกคนถูกบังคับหรือมีหนาท่ี
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายตองกระทําอยางไมมีขอยกเวน 
และปราศจากการเจาะจงตัวบุคคล ซ่ึงการท่ีศาลปฏิเสธหลักการผูกพันตามแนวคําพิพากษาในครั้ง
กอน ๆ ของตนในกระบวนพิจารณาตามลําดับช้ันเพ่ือประโยชนในการทบทวนคําพิพากษา นั้น 
แมวาจะทําใหศาลมีคําพิพากษาแตกตางจากแนวคําพิพากษาในครั้งกอน ซ่ึงอาจกระทบตอ 
หลักความเสมอภาคแตก็ไมถือวาเปนการใชอํานาจโดยบิดเบือน 

แมวาหลักความเสมอภาคของฝายตุลาการในการตีความกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
และการดําเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ จะมีพ้ืนฐานมาจากหลักความเปนอิสระ 
ของผูพิพากษาตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง131 ของกฎหมายพ้ืนฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
(Grundgesetz) ซ่ึงประกันความเปนกลางในการใชอํานาจของฝายตุลาการ โดยศาลไมมีอํานาจ 
ท่ีจะตีความกฎหมายในกรณีใดกรณีหนึ่งใหแตกตางกัน แตจะตองอยูในกรอบของการตีความ 
ในครั้งแรกซ่ึงผูกพันกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา 3 วรรคหนึ่ง ของกฎหมายพ้ืนฐาน 
แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) แตไมไดหมายความวา การตีความกฎหมาย
แตกตางจากคําพิพากษาในครั้งกอนจะกระทําไมได เพียงแตจะตองมีเหตุผลท่ีจําเปนอยางยิ่ง เชน  
ความแตกตางดานขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการตีความกฎหมายในขอพิพาทครั้งกอนและขอพิพาท
ท่ีกําลังพิจารณา รวมท้ังแนวความคิดใหมในทางกฎหมาย กรณีดังกลาวเปนเหตุผลของความ
แตกตางสําหรับการเปล่ียนแปลงคําพิพากษาและไมขัดแยงกับหลักความเสมอภาค 

ตัวอยางเชน คดีกฎหมายวาดวยผังเมืองของฮัมบวรก (Hamburgis che ebauungsplangesetze) 
ป ค.ศ. 1985 เปนคดีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเปล่ียนแนวคําพิพากษาท่ีมีมากอนหนาในสวนท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญท่ีเคยปรากฏในคดีกฎหมายวาดวยผังเมืองของ 
เมืองเบรเมน (Bremer Bebauungsplan) ป ค.ศ. 1971 โดยมีปญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังสองคดีวา การวาง 

                                                        
 131 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง ของกฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) ใชถอยคําท่ีมี
ความชัดเจนวา “ความเปนอิสระ” ซึ่งในท่ีนี้เปนความอิสระจากท้ังอิทธิพลของบุคคลภายนอกและภายในองคกร  
ดังนั้น ศาลจึงสามารถตัดสินใจทําคําพิพากษาท่ีแตกตางกันในปญหาขอกฎหมายท่ีเหมือนกันได เรียกวา “ความไมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของคําพิพากษา และความเปนอิสระจากแนวคําพิพากษา (Präjudizien)” รวมท้ังผูพิพากษา
ไดรับอนุญาตใหมีความคิดเห็นในทางกฎหมายท่ีแตกตางจากศาลท่ีสูงกวาได ซึ่งเปนการรับรองความเปนอิสระ
ในการพิจารณาขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไขของมาตรา 97 วรรคหนึ่ง ของกฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี (Grundgesetz) จึงเทากับเปนการยอมรับใหผูพิพากษาสามารถทําคําพิพากษาแตกตางกันได   
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ผังเมืองเปนการกําหนดกฎเกณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองหรือไม และยอมเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญในการยื่น 
คํารองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหากบุคคลท่ียื่นคํารองไมใชบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิโดยตรงแลว 
บุคคลนั้นยอมไมสามารถยื่นคํารองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญได ขอเท็จจริงปรากฏวา ในคดีผังเมือง
ของเมืองเบรเมน (Bremer Bebauungsplan) เจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินคนหนึ่งซ่ึงมีท่ีดินอยูในสวน 
ท่ีมีการวางผังเมืองและท่ีดินของตนจะตองถูกเวนคืนเพ่ือไปสรางถนนไดยื่นคํารองทุกข 
ทางรัฐธรรมนูญตอศาลรัฐธรรมนูญ  

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณา คือ การกําหนดผังเมืองของเมืองเบรเมน 
เปนการกระทําท่ีกระทบสิทธิของผูรองทุกขโดยตรงซ่ึงจะทําใหผูรองทุกขเปนผูมีสิทธิยื่นคํารอง
ขอใหศาลปกครองตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญโดยองคคณะท่ีสอง
เห็นวา แมการกําหนดผังเมืองจะทําใหผูรองทุกขไดรับผลกระทบในอนาคต หรืออาจไดรับ
ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ แตยังถือไมไดวาการกําหนดผังเมืองดังกลาวเปนการกระทําท่ีกระทบ
สิทธิของผูรองทุกขโดยตรง ผูรองทุกขไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองก็ตอเม่ือมีการใชอํานาจ
ตามกฎเกณฑท่ีเกิดจากผังเมืองออกคําส่ังเวนคืนท่ีดินของผูรองทุกข ผูรองทุกขจึงไมอาจฟองคดี
ขอใหศาลปกครองตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของผังเมืองท่ีไดรับการกําหนดขึ้นได  

สําหรับป ค.ศ. 1985 ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาพิพากษาประเด็นดังกลาวอีกครั้งในคดี
กฎหมายวาดวยผังเมืองของฮัมบวรก (Hamburgis che Bebauungsplangesetze) ซ่ึงคดีนี้ผูรองทุกข 
ไดรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญวาผังเมืองของเมืองฮัมบวรกสงผลกระทบตอการใชประโยชน 
ในท่ีดินของเจาของท่ีดินโดยตรงท้ังในทางขอเท็จจริงและในทางเศรษฐกิจ เพราะผังเมืองท่ีไดรับ
การกําหนดขึ้นโดยเมืองฮัมบวรกนั้นท่ีดินของผูรองทุกขจะถูกนําไปสรางถนนและถนนคนเดิน 
เปนอูรถ และท่ีดินท่ีใชทําการเกษตรจะถูกนําไปใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับการอยูอาศัย ซ่ึงในคดีหลังนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญไดกลับแนวคําพิพากษาของตนอยางชัดแจงโดยยอมรับวาการวางผังเมืองซ่ึงสําเร็จ
เรียบรอยเปนผังเมืองนั้น เปนการกระทําท่ีกระทบสิทธิของบุคคลโดยตรงแลว 132  

 
 

                                                        
 132 วร เจตน   ภา คีรั ตน .  (2550) .  การเ ปลี่ ยนแป ลงแนวคํา วินิจฉัย  และผลผู กพันของคําวินิจฉั ย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน. หนา 56-58.  
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 กลาวโดยสรุปไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ถือเปนท่ีสุด และผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกร หนวยงานและศาลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ133 ขณะเดียวกัน 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมผูกพันศาลรัฐธรรมนูญโดยจะยกเลิกคําวินิจฉัยดังกลาว 
ไมได เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ ไวเปนประการใดแลว ในคดีเดียวกัน 
ศาลยอมไมอาจเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยไดอีกตอไป และผลในทางกฎหมายจากคําวินิจฉัย 
ของเรื่องดังกลาวยอมมีผลเปนพ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีตอ ๆ ไปของศาล 134 อยางไรก็ตาม  
ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถจะกลับคําตัดสินของตนเองได135  
 นอกจากนี้ตามแนวทางของบทบัญญัติแหงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ีไดยึดถือหลัก Stare decisis ในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวแมวาศาลในคดีหลัง 
ยอมตองผูกพันตามแนวคําพิพากษาท่ีมีมาแตเดิม ศาลในคดีหลังจะเปล่ียนแปลงแนวคําพิพากษา
ไมได  อยางไรก็ตาม ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาในคดีหลังสามารถกลับแนวการพิพากษาในคดีกอนได 
เรียกวา “arts of overruling” ก็แตเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันชอบธรรมเปนพิเศษเกิดขึ้น เชน ปรากฏวา 
คําพิพากษาในคดีกอนเปนคําพิพากษาท่ีผิดพลาด และสภาพการณหรือความสัมพันธตาง ๆ ในทาง
ขอเท็จจริงท่ีเปนฐานแหงคําพิพากษาในคดีกอนนั้นเปล่ียนแปลงไป หรือคําพิพากษาในคดีกอน ๆ 
ขัดแยงกันเอง หรือในชวงระยะเวลาท่ีผานมาเหตุผลท่ีปรากฏในคําพิพากษาออนกําลังลง จนทําให
เกิดการขัดแยงกันกับคําพิพากษาในคดีอ่ืน ๆ หรือคําพิพากษาในคดีกอนไดกลายเปนคําพิพากษา 
ท่ีถายังคงเดินอยูจะทําใหไมอาจปฏิบัติได ถึงแมวาศาลในคดีกอนตัดสินถูกตองแลวก็ตาม เชน  
ในคดีเดิมศาลไดพิพากษาใหกฎหมายท่ีใชบังคับแกคดี เปนโมฆะเพราะขัดรัฐธรรมนูญ จําเลยในคด ี
จึงไมมีความผิด แตตอมาศาลไดกลับคําวินิจฉัยวากฎหมายดังกลาวไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
เชนนี้ ยอมกอใหเกิดปญหาวาศาลจะยอนกลับไปลงโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายฉบับดังกลาว 
นับแตคดีแรกจนถึงคดีหลังไดหรือไม  ดวยเหตุนี้ ในเวลาตอมาศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา 
จึงไดเปล่ียนแปลงหลักในเรื่องการยอนหลังของกฎหมาย โดยวางหลักวาศาลจะเปนผูวินิจฉัย 

                                                        
 133 สําหรับผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน ไดกําหนดไวเชนเดียวกันในกรณีท่ี
กฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยมีผลผูกพันองคกรของรัฐท้ังหมด หรือเรียกวา ผูกพันท่ัวไป มิใชผูกพัน
เฉพาะคูกรณี นอกจากนั้นคําวินิจฉัยยังมีผลยอนหลังโดยถือวามีผลต้ังแตประกาศใช แตไมกระทบถึงกรณีท่ีมี 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดแลวกอนการวินิจฉัย 
 134 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2544). ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. หนา 289. 
 135 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. 
(เมษายน 2550). สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประสบการณดานรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับประเทศ
เยอรมนี (Constitutional Experiences between Thailand and Germany). หนา 21. 
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ถึงผลของการยอนหลังของกฎหมายเอง โดยคํานึงถึงผลดีผลเสียในเสียแตละคดีได 136 เชน  
รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 ขอ 1 แกไขแนวคําตัดสินในคดี Dred Scott v. Sandford,  
60 U.S. (19 How.) 393 (1856)137 ซ่ึงศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาไดวินิจฉัยวา ทาสไมใชบุคคล 
จึงไมมีสิทธิฟองรองในศาลระดับสหรัฐ จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือกลับแนว 
คําวินิจฉัยศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ โดยรับรองสิทธิพลเมืองแกบุคคลท่ีเกิดหรือแปลง
สัญชาติเปนอเมริกัน โดยเนื้อหารัฐธรรมนูญท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีมีผลเปนการกลับแนวคําตัดสิน 
ของศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 14 ขอ 1 ซ่ึงผลจาก
การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนี้ท่ีทาสไมใชบุคคล จึงไมมีสิทธิฟองศาลในระดับสหรัฐ ยอมไมอาจ
ยึดถือไดอีกตอไป138 หรือตามแนวทางของคําวินิจฉัยของศาลสภาขุนนางอังกฤษท่ีมีความเปนอิสระ 
ไมจําตองผูกพันกับคําวินิจฉัยของศาลสภาขุนนางท่ีเคยมีมาในอดีต และคําวินิจฉัยอาจสอดคลอง
หรือขัดแยงไปในทิศทางท่ีกลับหรือลบลางไดเชนกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะการแสดงใหเห็นขอเท็จจริง
หรือสาระสําคัญของคดีหลังไมเหมือนกับคดีแรกอยางชัดเจน หรือเปนกรณีท่ีคําวินิจฉัยมีลักษณะ
บกพรองหรือขาดความสมบูรณเพราะไมไดอางอิงกฎหมายหรือคําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณา
วินิจฉัยไว รวมตลอดท้ังการอางอิงผิดพลาดไมสอดคลองกัน เปนตน     

                                                        
 136 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2534) .  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หนวย ท่ี  
8 – 15. หนา 575–576. 
 137 มานิตย  จุมปา. (2555). คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) เลม 1 วาดวยบทท่ัวไป 
พระมหากษัตริย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หนาท่ีของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และ
รัฐสภา. หนา 194-196.   
 138 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 14 ขอ 1 มีความวา “บุคคลท่ีเกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐ และ 
อยูภายใตบังคับเขตอํานาจแหงสหรัฐ ยอมเปนพลเมืองของสหรัฐและของมลรัฐท่ีอาศัยอยู  มลรัฐจะตรา 
หรือบังคับใชกฎหมายใด ๆ ท่ีเปนการตัดเอกสิทธิ์หรือความคุมกันของพลเมืองแหงสหรัฐไมได มลรัฐจะจํากัด
สิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสินของบุคคลโดยปราศจากหลักศุภนิติกระบวนไมได มลรัฐจะปฏิเสธไมให
บุคคลใดท่ีอยูภายในเขตอํานาจของตนจากการไดรับการปกปองอยางเสมอภาคภายใตกฎหมายไมได”  
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บทท่ี 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 ในประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนกฎหมายหรือกฎเกณฑสูงสุด 
ในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (le pouvoir constituant) องคกรท่ีรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นจะมีเพียง
อํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวและตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายขององคกร 
นิติบัญญัติซ่ึงเปนองคกรท่ีรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้น จึงตองอยูภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
อันจะตรากฎหมายใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได และภายใตหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย
และหลักนิติรัฐดวย เม่ือรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด (suprematie de la 
Constitution ecrite) และมีศักดิ์เหนือกฎหมายอ่ืน กฎหมายใดจะขัดหรือแยงไมได จึงมีความจําเปน 
ท่ีจะตองรักษาความเปนกฎหมายสูงสุด ดวยการกําหนดใหมีระบบควบคุมกฎหมายไมใหขัดตอ
รัฐธรรมนูญ นอกเหนือไปจากการบัญญัติรับรองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
(Vorrang der Verfassung) ไวในรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร ดังท่ีบทบัญญัติมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ 
ไดกําหนดใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี ้บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
ท่ีกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมี
สถานะเปนองคกรตุลาการเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
แทนองคกร “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เดิมท่ีอยูในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงมีปญหาในเรื่อง 
ความเปนกลางและความเปนอิสระในการวินิจฉัยปญหาตาง ๆ อันสัมพันธกับเรื่องทางการเมือง  
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเปนศาลก็ยอมตองมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี ท่ีเรียกวา  
“เขตอํานาจศาล” โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลพิเศษ คือ เปนศาล
ท่ีถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะการรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
โดยการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําทางนิติบัญญัติเปนหลัก การกําหนด 
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนไปตามหลักการกําหนดเขตอํานาจศาลแบบฉพาะเจาะจง
(Enumeration; Enumerationsprinzip; competence d’attribution) ซ่ึงเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ
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จะตองถูกกําหนดไวเปนเรื่อง ๆ อยางชัดแจงในรัฐธรรมนูญเทานั้น และไมสามารถตีความขยายเขต
อํานาจศาลรัฐธรรมนูญออกไปจนเกินกวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได นอกจากนี้ในกรณีท่ี
รัฐธรรมนูญไมได มีบทบัญญัติเปดชองใหรัฐสภามีอํานาจออกกฎหมายกําหนดเขตอํานาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ิมเตมิไปจากท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รัฐสภาก็ยอมไมสามารถออกกฎหมาย 
“ขยาย” หรือ “เพ่ิมเติม” เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญได ซ่ึงแตกตางจากการกําหนดเขตอํานาจ 
ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญไวโดยให 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ  
 อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยปญหาตาง ๆของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
มีดังนี้ 
 1. พิจารณาวินิจฉัยวา  มติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองใด ท่ีตน 
เปนสมาชิกอยูนั้นขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือไม (มาตรา 65 วรรคสาม) 
 2. วินิจฉัยส่ังการใหบุคคลหรือพรรคการเมืองเลิกการกระทําท่ีเปนการใชสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 
ซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 68 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
 อํานาจในการพิจารณาส่ังยุบพรรคการเมืองท่ีกระทําการดังกลาว (มาตรา 68 วรรคสาม) 
ซ่ึงมีผลใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําการดังกลาวเปนระยะเวลา 5 ปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง 
ยุบพรรคการเมือง (มาตรา 68 วรรคส่ี) 
 3. วินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด 
คนหนึ่งส้ินสุดลงตามมาตรา 106 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) หรือ (11) หรือมาตรา 119 (3) (4) (5) 
(7) หรือ (8) แลวแตกรณี หรือไม (มาตรา 91 วรรคหนึ่ง) 
 4. วินิจฉัยวา มติของพรรคการเมืองท่ีใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด พนจากการ 
เปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก ซ่ึงมีผลใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลงนั้น มีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม หรือไม  
(มาตรา 106 (7)) 
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 5. พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 141) 
 6. วินิจฉัยวา ในระหวางท่ีมีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามมาตรา 147 คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน 
กับหลักการของรางพระราชบัญญัติท่ีตองยับยั้งไวหรือไม (มาตรา 149) 
 7. พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 154) 
 8. พิจารณาวินิจฉัยวา รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา หรือรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น 
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 155) 
 9. พิจารณาวินิจฉัยวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ ไดมีการเสนอ การแปรญัตติ  
หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม (มาตรา 168 วรรคเจ็ด) 
 10. วินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลงตามมาตรา 182 
(2) (3) (4) หรือ (6) หรือไม (มาตรา 182 ประกอบมาตรา 91 และมาตรา 92) 
 11. วินิจฉัยวา พระราชกําหนดใดตราใหใชบังคับเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษา 
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะหรือไม หรือไดตราขึ้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงไดหรือไม (มาตรา 185) 
 12. วินิจฉัยช้ีขาดกรณีท่ีมีปญหาวา หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน 
กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศฉบับใด มีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือ 
เขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา 
หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือ 
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ หรือไม (มาตรา 190) 
 13. พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 211) 

DPU



 162 

 14. วินิจฉัยคํารองจากบุคคลซ่ึงอางวาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง
ไววา บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 212) 
 15. พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป (มาตรา 214) 
 16. วินิจฉัยวา กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 230 หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 232 
หรือไม (มาตรา 233) 
 17. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีผูตรวจการแผนดินเสนอพรอมดวยความเห็นวา บทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 245 (1)) 
 18. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอพรอมดวย
ความเห็น ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิ
มนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 257 (2)) 
 19. อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 13 มาตรา 20 มาตรา 31 มาตรา 33  
มาตรา 91 มาตรา 93 มาตรา 95 และมาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.  2550 
 จากการศึกษาพบวา เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญวา บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการโดยใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญหรือไมตามบทบัญญัติมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ และมาตราอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
มีปญหาอันเกิดจากความไมชัดเจนของถอยคําในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ 
ในเรื่องของผูมีสิทธิเริ่มคดีท่ีแทจริงกับผูรองในคดีตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสงผลให 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีออกมาไดรับการวิพากษวิจารณจํานวนมากเกี่ยวกับความไมถูกตอง
ในหลายประเด็น การขาดความชัดเจน และขาดเนื้อหาสาระท่ีสําคัญตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ และทําให เกิดปญหาท่ีสงผลตอความนาเ ช่ือถือของคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญได  
 โดยท่ีมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มีปญหาเกี่ยวกับถอยคําท่ีวา “ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  
ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว...” ซ่ึงสามารถทําใหเขาใจไดวา 

DPU



 163 

ขั้นตอนการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ มีปญหาวาผูทราบ 
การกระทําของบุคคลท่ีใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ยอมมีสิทธิท้ัง 2 ประการ คือ 1) ยื่นเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงกอน และอัยการสูงสุด
ตองเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตอไป หรือ 2) ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  
จึงตองตีความเจตนารมณ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา  68 ของรัฐธรรมนู ญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลวเปรียบเทียบกับเจตนารมณของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงรัฐธรรมนูญท้ังสอง
มาตราดังกลาวมีเจตนารมณเชนเดียวกัน มีเพียงแคการเปล่ียนแปลงถอยคําจาก “ผูรูเห็น” เปน  
“ผูทราบการกระทํา” เทานั้น ซ่ึงไมจําเปนตองเปนประจักษพยาน เพียงแคทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น
ก็สามารถรองเรียนได จึงเปนการสรางกลไกและกําหนดชองทางในการเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ไดตรวจสอบขอเท็จจริงอันเปนชองทางในการนําไปสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดงายขึ้น  
แตหากเปนกรณีท่ีผูรองไดยื่นคํารองตออัยการสูงสุดแลวมายื่นตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง โดยไมรอ
ผลการพิจารณาของอัยการสูงสุด คํารองนี้ไมไดผานการพิจารณาของอัยการสูงสุดเพ่ือใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองเสียกอน ยอมเปนปญหาเรื่องของอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการ
พิจารณาคํารองของบุคคลท่ีใชสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไมมี
อํานาจรับไวพิจารณาได  
 สําหรับกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญของไทยสามารถกอตั้งอํานาจกําหนดวิธีการช่ัวคราว
กอนมีคําวินิจฉัยไดดวยตนเอง โดยอาศัยขอ 6 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 264 มาใชใน
การท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจในการส่ังใหรัฐสภาชะลอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญออกไปได
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ก็ได บัญญัติให อํานาจ 
แกศาลรัฐธรรมนูญในการกําหนดวิธีการช่ัวคราว โดยมีอํานาจกําหนดวิธีการช่ัวคราวได 
ท้ังฝายบริหารและฝายปกครอง สําหรับการกําหนดวิธีการช่ัวคราวใหแกฝายนิติบัญญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหอํานาจกระทําได และไดบัญญัติเอาไว 
อยางชัดเจนเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนการลมลางการปกครอง รวมท้ังบัญญัติให อํานาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญในการกําหนดวิธีการช่ัวคราวระหวางการพิจารณาคดีได โดยใชหลักการ 
ช่ังน้ําหนักในการส่ังใหระงับการกระทําดังกลาวเพ่ือปองกันการเกิดความเสียหาย  อยางไรก็ตาม 
กรณีของประเทศไทยในการท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยส่ังการใหรัฐสภาระงับการแกไขเพ่ิมเติม
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รัฐธรรมนูญ อาจเปนเรื่องของความไมเหมาะสมท่ีศาลจะแทรกแซงฝายนิติบัญญัติ ท้ัง ๆ ท่ี แมวา
ปจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติท่ีกําหนด
ระบบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงตามบทบัญญัติมาตรา 216 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ กําหนดไวใหออกเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และแมวาสถานะ 
ของขอกําหนดดังกลาวจะขัดกับหลักการของกฎหมายก็ตาม แตมีความจําเปนตองออกขอกําหนด
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาใชบังคับกอน เพราะยังขาดหมวดท่ีวาดวย 
วิธีพิจารณาเฉพาะคดี 
 แมวาบทบัญญัติมาตรา 216 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ กําหนดเรื่องผลคําวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ จึงสงผลใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถ 
ถูกโตแยงในทางใดไดอีก และยังมีผลสําคัญไปถึงวา หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมเห็นพองดวยกับ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แนวทางท่ีจะกระทําไดมีประการเดียว คือ ตองไปแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเทานั้น  อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญอาจกลับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการ
วินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ได แตหากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยไปแลวยอมไมอาจแกไขเปล่ียนแปลง 
คําวินิจฉัยของศาลไดในกรณีของการแกไขเพ่ิมเติ มรัฐธรรมนูญเพ่ือแกไขแนวคําตัดสิน 
ของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงยอมจะไมมีผลไปเปล่ียนแปลง หรือแกไขคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ท่ีตัดสินไปแลว แตจะมีผลตอคําวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันในอนาคต เพราะเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวท่ีเคยตัดสินไวแลว ยอมไมอาจอาศัยแนวคําตัดสินในคดีท่ีไดตัดสิน
ไวแลวเปนบรรทัดฐานตอไป จึงเปนปญหาเกี่ยวกับการท่ีไมมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ท่ีไมใหศาลรัฐธรรมนูญเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัย เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญพยายามท่ีจะเดินตาม
แนวคําวินิจฉัยท่ีตนไดเคยวินิจฉัยไวแลว  เพ่ือประกันความเช่ือถือและไววางใจท่ีบุคคลมีตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  แตท้ังนี้ เม่ือศาลไดพิพากษาคดีไปอยางหนึ่ง หากศาลตองการท่ีจะเลิกเดินตาม 
คําพิพากษาเดิม ตามหลักนิติรัฐท่ีคุมครองความเช่ือและไววางใจของบุคคลในการใชอํานาจรัฐ  
ศาลก็จะตองใหเหตุผลวาเหตุใดจึงไมเดินตามแนวคําพิพากษาเดิมอีกตอไป 
 
6.2  ขอเสนอแนะ 

จากสภาพปญหาท่ีผูเขียนไดนําเสนอมาตั้งแตตอนตนเปนท่ีเห็นไดชัดวาเขตอํานาจ 
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับขอ 6 ขอ 21 และขอ 57 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา 
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คําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ยังคงมีปญหาท่ีตองไดรับการแกไข ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทาง
กําหนดเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสม ชัดเจนและสอดคลองกับหลักการกําหนดเขตอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยขอเสนอใหแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอกําหนด 
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการตีความเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และความโปรงใส 
ชอบธรรมของการปฏิบัติหนาท่ีของอัยการสูงสุดไดอยางถูกตอง รวมท้ังการกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการไวเปนระยะเวลาเรงรัดเพ่ือไมใหเกิดความลาชา โดยอาจกําหนดถอยคําใหเปนไป 
ในแนวทางเดียวกับมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2550 เปน 

“ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณายื่นคํารองให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว โดยอัยการสูงสุดตองพิจารณาคํารองให
แลวเสร็จภายใน . . .  วันนับแต วันที่ ได รับคํารอง และใหอัยการสูง สุดยื่นคํารองเ พ่ือ ให 
ศาล รัฐธรร มนูญมีคํ า ส่ั งยุบพรรค การเ มือง ดังกล าว  ถ าอัยการ สูง สุดไมยื่ นคํ ารองต อ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหผูทราบการกระทําตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากผูทราบ 
การกระทําและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงให
อัยการสูงสุดเพ่ือยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายใน ... วันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ใหผูทราบการ
กระทํามีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการเลิกการกระทําดังกลาวนั้นได 
แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”   

2. ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอ 21 แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของบุคคล 
ท่ีจะเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงภายใตกระบวนการขั้นตอนหรือเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กําหนดไว อันจะเปนการใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนมากขึ้น เปน  

“บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิยื่นคํารองตอศาล 
เพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ การใชสิทธิดังกลาว
ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวตาม มาตรา 211 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 
วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ ยกเวนกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดใชสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
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ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
คณะทํางานไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายใน ... วันนับแตวันที่แตงตั้ง
คณะทํางาน ใหผูทราบการกระทํามีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยส่ังการ 
เลิกการกระทําดังกลาวนั้นได ” 

3. ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอ 6 วรรคสอง แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหชัดเจนวา หากเปนคดี 
ท่ีเกี่ยวกับขอพิพาททางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําส่ังใหใชวิธีการช่ัวคราวเพ่ือใหระงับการกระทําการอยางใด 
อยางหนึ่งไวกอนไดโดยไมขัดตอขอกําหนดนี้ไดตอเม่ือเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
เพ่ือปองกันความเสียหายอยางรายแรง หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนสาธารณะ โดยกําหนดให
ประธานรัฐสภาเปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
เพราะถือวามีอํานาจสูงสุดของอํานาจฝายนิติบัญญัติ เปน 

“ขอ 6  วิธีพิจารณาตามท่ีกําหนดในขอกําหนดนี้ใหใชระบบไตสวน 
  คดีที่เกี่ยวกับขอพิพาททางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง 
ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือปองกันความเสียหายอยางรายแรง 
หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนสาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําส่ังใหใชวิธีการชั่วคราวเพ่ือให
ระงับการกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไวกอนไดโดยไมขัดตอขอกําหนดนี้ และใหประธานรัฐสภา 
เปนผูดําเนินการเพ่ือใหมีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 

4. ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติขอ 57 วรรคสอง แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระและมีความ
ชัดเจนท่ีจะกําหนดองคกรท่ีมีหนาท่ีในการบังคับ รวมถึงมาตรการในการบังคับใหเปนไปตาม 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยประเด็นแหงคดีเรื่องใดแลว  
ศาลรัฐธรรมนูญยอมตองผูกพันกับผลการวินิจฉัยของตนและไมสามารถท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลง 
ผลของคําวินิจฉัยของตนในคดีนั้นไดอีก แตศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถเปล่ียนแปลงแนวคําวินิจฉัย
ในเรื่องนั้นไดในอนาคตเพ่ือใหเกิดประโยชนแหงความถูกตองมากขึ้น โดยขอเสนอแกไขเพ่ิมเติม 
เปน  

“ในกรณีท่ีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลมีขอผิดพลาดหรือผิดหลง เม่ือศาลเห็นเอง 
หรือเม่ือคูกรณีรองขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังแกไขเพ่ิมเติมขอผิดพลาด หรือผิดหลง 
เชนวานั้นใหถูกตองก็ได 
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การทําคําวินิจฉัยหรือคําส่ังในคดีหลังใหมีผลเปนการกลับ หรือแก หรือเปลี่ยนแปลง
แนวคําวินิจฉัยหรือคําส่ังเดิมใหกระทําได ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนแหงความถูกตอง เม่ือไดทําคําส่ังเชน
วานั้นแลว ใหแจงผูรองหรือคูกรณีแลวแตกรณีไดรับทราบ และใหนําความขอ 54 วรรคสอง 
และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการทําคําส่ังตามขอนี้ ใหเปนไปตามท่ีศาลกําหนด”  
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
   

 
หมวด 3 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
สวนท่ี 1 
บทท่ัวไป 

   
 

 มาตรา 26  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
 มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 

 
 มาตรา 28  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ไดโดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการ
ใชสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้น
เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตาม
ความในหมวดนี้ 
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 มาตรา 29  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและ
เทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับ 
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 

   
 

สวนท่ี 13 
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 
   

 
 มาตรา 68  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
มิได 
 ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม 
วรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ี
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว 
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 มาตรา 69  บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซ่ึงการกระทําใด ๆ ท่ีเปนไปเพ่ือให
ไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ 

   
 

สวนท่ี 2 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

   
 

 มาตรา 204  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง และ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลดังตอไปนี ้
 (1) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงไดรับเลือก
โดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสามคน 
 (2)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงไดรับเ ลือกโดยท่ีประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 
 (3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญทางดานนิติศาสตร 
อยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 206 จํานวนสองคน 
 (4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอ่ืน ซ่ึงมีความรู
ความเช่ียวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 206 
จํานวนสองคน 
 ในกรณีท่ีไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกตาม 
(1) หรือ (2) ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแต
กรณีเลือกบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 205 และมีความรู ความ
เช่ียวชาญทางดานนิติศาสตรท่ีเหมาะสมจะปฏิบัติหนาท่ีเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ี
 ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
 ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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 มาตรา 205  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 204 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดงัตอไปนี ้
 (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (2) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
 (3) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด
อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการท่ีมีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย หรือเคยเปนทนายความท่ีประกอบวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนบัถึงวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
 (4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 100 หรือมาตรา 102 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) 
หรือ (14) 
 (5) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 (6) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมือง ในระยะ 
สามปกอนดํารงตําแหนง 
 (7) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
 มาตรา 206  การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 204 (3) และ 
(4) ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคนเปนกรรมการ ทําหนาท่ี
สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 204 (3) และ (4) ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีมีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว แลวใหเสนอรายช่ือผูไดรับเลือก
พรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดย
เปดเผยและตองมีคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ในกรณีท่ี
ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถากรรมการท่ีเหลืออยูนั้น 
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มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย
กรรมการท่ีเหลืออยู ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 113 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (2)  ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติใหความเห็นชอบบุคคล 
ผูไดรับการคัดเลือกตาม (1)  ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายช่ือ การลงมติให ใช 
วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีท่ีวุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงแตงตั้งตอไป ในกรณีท่ีวุฒิสภาไมเห็นชอบในรายช่ือใด ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
ใหสงรายช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพ่ือให
ดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภา
และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายช่ือนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งตอไป แตถามติท่ียืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเริ่มกระบวนการ 
สรรหาใหม ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการ
ดังกลาว 
 ในกรณีท่ีไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (1) ไดภายในเวลาท่ีกําหนด ไมวาดวยเหตุใด  ๆ 
ใหท่ีประชุมใหญศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
จํานวนสามคน และใหท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดจํานวนสองคน เปนกรรมการสรรหาเพ่ือดําเนินการตาม (1) แทน 

 
 มาตรา 207  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง 
 (1) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 (2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถ่ินหรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
 (3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุงหา 
ผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
 (4) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกาหรือท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือก
บุคคลหรือวุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยไดรับความยินยอมของ
บุคคลนั้น ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาท่ีไดตอเม่ือตนไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) 
หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกลาวแลว ซ่ึงตอง
กระทําภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบ แตถาผูนั้นมิไดลาออก 
หรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกหรือไดรับความ
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เห็นชอบใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา 204 และมาตรา 206  
แลวแตกรณี มาใชบังคับ 

 
 มาตรา 208  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารง
ตําแหนงเกาปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  
ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรับแตงตั้ง
ใหมจะเขารับหนาท่ี 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการยุติธรรม
ตามกฎหมาย 

 
 มาตรา 209  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เม่ือ 

(1) ตาย 
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 205 
(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 207 
(6) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
(7) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแต

เปนกรณีท่ีคดียังไมถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษหรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได
ภายใตบังคับมาตรา 216 

 
 มาตรา 210  ในกรณี ท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ 
พนจากตําแหนงตามวาระพรอมกันท้ังหมด ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา 204 และมาตรา 206 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 
 ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
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(1)  ในกรณี ท่ี เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรับเ ลือกโดยท่ีประชุมใหญ 
ศาลฎีกาใหดําเนินการตามมาตรา 204 ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

(2)  ในกรณี ท่ี เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงไดรับเ ลือกโดยท่ีประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ใหดําเนินการตามมาตรา 204 ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีพนจากตําแหนง 

( 3)  ใ น ก ร ณี ท่ี เ ป น ตุ ลา ก า ร ศ า ล รั ฐ ธร ร ม นู ญ ต า ม ม า ต ร า  204 ( 3)  ห รื อ  ( 4)  
ใหดําเนินการตามมาตรา 206ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา 206 ภายในสามสิบวันนับแตวันเปด 
สมัยประชุมของรัฐสภา 

ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 204  
วรรคสามมาใชบังคับ 

 
มาตรา 211  ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง

หรือคูความโตแย งพรอมดวย เหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ 
มาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาล 
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาล
ดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไว ช่ัวคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอัน
ควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง 
คําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว 

 
มาตรา 212  บุคคลซ่ึง ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว 

มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีท่ีไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว ท้ังนี้ 
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา 213  ในการปฏิบัติหนาท่ี ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงานสอบสวน  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการใดเพ่ือประโยชน
แหงการพิจารณาได 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
มอบหมาย 

 
มาตรา 214  ในกรณีท่ีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 
หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

 
มาตรา 215  ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนญูเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดท่ีไดมีการเสนอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลว 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

 
มาตรา 216  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทํา 

คําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน คําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัย 
ในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมต ิ

คํ าวิ นิจ ฉัย ขอ งศ าลรัฐ ธร รม นูญ และค วา มเ ห็น ใน กา รวิ นิจ ฉัย ขอ งตุ ลา กา ร 
ศาลรัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือ 
คํากลาวหาสรุปขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกขึ้นอางอิง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองคกรอ่ืนของรัฐ 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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ลําดับ ประเด็นแหงคํารอง คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
1 ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 หรือไม 
 

ประเด็นท่ีพรรคเพ่ือไทย ผูถูกรองท่ี 3  
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยในขอกฎหมายวา ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีอํานาจรับคํารองของผูรองท้ังหาไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง 
ไดหรือไม 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุท ธศั ก ร า ช  2550 ม า ต ร า  68 ว ร ร ค ห นึ่ ง  
บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึง อํ า น า จ ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติ
ไว ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได ” และวรรคสอง 
บัญญัติวา “ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
กระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ วิ นิ จ ฉั ย ส่ั ง ก า ร ใ ห เลิ ก 
การกระทําดังกลาว แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาวได”  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา 
ในมาตรา 68 วรรคสอง เปนบทบัญญัติ ท่ี 
ใหสิทธิแกผูท่ีทราบถึงการกระทําอันเปนการ 
ฝาฝนขอหามตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ท่ีจะใช
สิทธิใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได 
โดยใหมีสิทธิ 2 ประการ คือ 1. เสนอเรื่องให
อัย ก าร สูง สุด ต ร วจ สอบ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ละ 
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ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และ 2. สามารถ
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาวได เพราะอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจสอบและวินิจฉัยส่ังการ 
ในกรณีท่ีผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 68 วรรคสอง เปนอํานาจหนาท่ีของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนและยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น ไมเปนการตัดสิทธิ
ของผูรองท่ีจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรง เม่ือผูรองไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบแลว ชอบท่ีจะใชสิทธิประการท่ี 2 
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได  
ศาล เห็ นว า  กา รแ ปลคว าม ดัง กล าว นี้ จ ะ
สอดคลองกับเจตนารมณมาตรา 68 ซ่ึงบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ และเปนไปเพ่ือการรับรอง
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติไวในมาตรา 69 
ท่ีวา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี 
ซ่ึงการกระทําใด ๆ ท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 
ซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้” เนื่องจากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคําส่ังใหเลิกการกระทําท่ีอาจเปนการใช
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระ มห าก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข ต า ม
รัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตาม
วิ ถีทาง ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น  
การกระทําดังกลาวจะตองกําลังดําเนินการอยู 
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และยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมี 
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ส่ั ง ใ ห เ ลิ ก ก า ร ก ร ะ ทํ า นั้ น ไ ด 
ไมเชนนั้นแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68 วรรคสอง ก็จะเปนการพนวิสัย
ไมสามารถใชบังคับได ท้ังสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68 นี้ มีหลักการสําคัญมุงหมายให
ชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปอง
พิทักษรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 
การเขาสูอํานาจในการปกครองของประเทศ 
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม วิ ถี ท า ง ท่ี บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญมิใหถูกลมลาง โดยสภาพจึงเปน
มาตรการท่ีมีไวเพ่ือปองกันลวงหนา เพ่ือจะได
มีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยส่ังการใหเลิก
การกระทําท่ีจะเปนอันตรายตอระบบการ
ปกครองและเปนการลมลางรัฐธรรมนูญมิให
เกิดขึ้นได เพราะถาหากปลอยใหการกระทํา 
ท่ีเปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบ
การปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลว ยอมจะ
สุดวิสัยท่ีจะแกไขใหกลับคืนดีได เชนนี้แลว
ประชาชนผูทราบเหตุตามมาตรา 68 วรรคสอง 
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตาน
การกระทํานั้นโดยสันติวิธี เนื่องจากเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ ไมไดมุงหมาย
การลงโทษทางอาญาหรือการลงโทษทาง
รัฐธรรมนูญเทานั้น แตยังหมายถึงการส่ังให
เพิกถอนการกระทําท่ีไมชอบตามมาตรา 68 
วรรคหนึ่ง เสียกอนท่ีการกระทํานั้นจะบังเกิด
ผลการมีอยูของมาตรา 68 และมาตรา 69  
แห ง รัฐ ธรร ม นูญ นี้  จึ ง เ ปน ไ ปเ พ่ื อรั ก ษ า 
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หรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจน
หลักการท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองหรือกําหนด
เปนกรอบของรัฐธรรมนูญไวใหเปนเจตนารมณ 
หลักทางการเมืองของชาติ คือ การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพ่ือให
ไดมา ซ่ึง อํานาจในการปกครองประเทศ 
โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติ
ไ ว ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ค ว า ม มุ ง ห ม า ย ข อ ง
รัฐธรรมนูญประการนี้ต างหาก ท่ี ถือเปน
เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญท่ีจะตอง
ยึดถือไวเปนสําคัญยิ่งกวาเจตนารมณของผูราง
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงแมจะถือเปนเครื่องมือในการ
ค น ห า เ จ ต น า ร ม ณ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ไ ด  
แตความเห็นของผูร างรัฐธรรมนูญคนใด 
คน หนึ่ ง ก็ไ ม ใ ช เจ ตน า รม ณ ท้ั ง หม ดข อ ง
รัฐธรรมนูญ  แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณา
จากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ 
ท้ังการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุท ธศั ก รา ช  2540 แ ละ รั ฐ ธร รม นู ญ แ ห ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2550 
ยังพิจารณาไดวา สาระสําคัญของการอภิปรายนั้น 
มีเจตนารวมกันอยู ท่ีการจะใหประชาชน
สามารถใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญผานกลไก
ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญ 
ยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคลท่ีมีสิทธิเสนอคํารอง 
การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรตองตีความไปใหทาง
ของการยอมรับสิทธิ ไมใชจํากัดสิทธิ เพ่ือให
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบการ
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กระทําท่ีอาจมีปญหาตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง 
เพ่ือพิทักษรัฐธรรมนูญได สมดังเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาว กรณีอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามมาตรา 68 วรรคสองแลว 
แตยังไมมีคําส่ังประการใดจากอัยการสูงสุด 
หากปลอยใหลงมติในวาระท่ี 3 ลุลวงไปแลว 
แ ม ต อ ม า อั ย ก า ร สู ง สุ ด จ ะ ยื่ น คํ า ร อ ง ใ ห 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากระบวนการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้นเปนไปโดย 
ไมชอบดวยมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ใหเลิกการ
กระทํานั้น ก็ไมสามารถบังคับตามคําวินิจฉัย
ไดอีก รวมท้ังไมอาจยอนคืนแกไขผลท่ีเกิดขึ้น
จากการกระทําดังกลาวได ศาลรัฐธรรมนูญ 
จึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยได
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสอง 

 
2 การแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 291 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จะนําไปสูการ
แกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ท้ังฉบับไดหรือไม  
 

อําน าจใ นกา รก อตั้ ง องค กรสูงสุด 
ทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
เปนอํานาจกอตั้งองคกรท้ังหลาย และถือวา 
มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญท่ีกอตั้ งระบบ
กฎหมาย และกอตั้งองคกรท้ังหลายในการใช
อํานาจทางการเมืองการปกครอง เปนอํานาจ
สูงสุดอันเปนท่ีมาโดยตรงในการใหกําเนิด
รัฐธรรมนูญ เม่ือองคกรท่ีถูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญใหไวและอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
จึงเปนไปไมไดท่ีจะใหองคกรนั้นใชอํานาจ 
ท่ีไดรับมอบจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไป
แกไขรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการใชอํานาจ
แกไขกฎหมายธรรมดา สําหรับประเทศไทย
เปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
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อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข  
เปนประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย  
ยึ ด ห ลั ก ค ว า ม เ ป น ก ฎ ห ม า ย สู ง สุ ด ข อ ง
รัฐธรรมนูญ ท่ีรัฐธรรมนูญจะตองกําหนด
วิธีการหรือกระบวนการแกไข เปล่ียนแปลง
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมาย
ท่ัวไป การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เปนกระบวนการท่ีไดผาน
การลงประชามติของผูใชอํานาจอธิปไตย คือ 
ประชาชนโดยตรง ประชาชนจึงเปนผูสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้  ดังนั้น การแกไขเพ่ิมเติม
มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ แมจะเปนอํานาจ
ของ รัฐ สภ าก็ ตา ม แต กา รแ กไ ข เ พ่ิม เติ ม
รัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมท้ังฉบับยังไม
สอดคลองกับเจตนารมณตามมาตรา 291  
ขอ งรั ฐ ธร ร มนู ญ  เ นื่ อง จ าก รั ฐธร รม นู ญ 
ฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงมติประชามติ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ก็ ค ว ร ท่ี จ ะ ใ ห ป ร ะ ช า ช น 
ผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติ
เสียกอนวา สมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
หรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็ เปน 
ความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภา 
ท่ีจะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซ่ึงจะเปนการ
สอดคลองกับเจตนารมณตามมาตรา 291  
ของรัฐธรรมนูญ 
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3 การกระทําของผูถูกรองเปนการ 
ลมล างการปก ครองในระบอ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได
เปนไปตามวิถีทางซ่ึงบัญญัติไวใน
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ นี้  ต า ม ม า ต ร า  68 
วรรคหนึ่ง หรือไม  
 

การแกไข เพ่ิม เติมมาตรา  291 ของ
รัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณเพ่ือตองการใหมี
วิธีแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญขึ้นเปนรายมาตรา  
เพ่ือปฏิรูปการเมืองและปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองขึ้นใหม  เ พ่ือใหมีเสถียรภาพ 
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเปนอํานาจ 
ท่ี รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2550 ใหไว เ พ่ือเปนชองทาง 
ในการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอบกพรอง
ในตัวของรัฐธรรมนูญเอง หรือจากปญหา
ขอเท็จจริงทางการเมืองท่ีตองมีการแกไข
ปญหาทางการเ มืองอย าง เปนระบบ และ 
มีความสอดคลองตอเนื่องในคราวเดียวกัน  
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี . .) 
พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากมาตรา 291 
ของรัฐธร รมนูญแห งราชอาณ าจักรไท ย 
พุทธศักราช 2550 อัน ถือไดว า มี ท่ีมาจา ก
รัฐธรร มนู ญฉบั บป จจุ บัน  หา กพิ จา รณ า 
รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) 
พุทธศักราช .... ท่ีไดมาจากการแกไขเพ่ิมเติม
มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหมีสภาราง
รัฐธรรมนูญมาทําหนาท่ีจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม และกําหนดกระบวนการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม   ดังนั้น ดังท่ีไดผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภาวาระท่ี 2 และกําลัง
เข าสูก ารลงมติในวาระท่ี  3 จะ เห็นไดว า
กระบวนการดังกลาวยังไมมีขอเท็จจริงเพียงพอ 
ท่ีจะถือไดวา เปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญตามท่ีผูรอง
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ก ล า ว อ า ง  อี ก ท้ั ง ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ตั้ ง 
สภารางรัฐธรรมนูญก็ยังไมไดเปนรูปธรรม 
การกลาวอางของผูรองจึงเปนคาดการลวงหนา
ซ่ึงยังไมมีผลแตประการใด และเม่ือพิจารณา
บทบั ญญั ติ มาตรา  291 (1)  วรรคสอง ของ 
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือเปนขอจํากัดของการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวอยางชัดแจง 
ในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญวา ญัตติ 
ขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข  
หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได 
ประก อบกั บบัน ทึกห ลักก ารแ ละเ หตุผ ล
ประกอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี. .)  พุทธศักราช . . . . 
ใหเหตุผลวา จะยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป 
และบทบั ญญัติของร างรัฐธรรมนูญดังกล าว 
ตามมาตรา 291/11 วรรคหา ก็ยังบัญญัติคุมกัน
เพ่ือรับรองการรางรัฐธรรมนูญท่ีจะไมกระทบ
ถึงสาระสําคัญแหงรัฐวา รางรัฐธรรมนูญท่ีมีผล
เปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ หรือ
เป ล่ี ย น แ ป ลง แ ก ไ ข บ ท บั ญ ญั ติ ใ น ห ม ว ด 
วาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได และ 
หากรางรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหา
ดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 291 (11) วรรคหก   
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อยางไรก็ตาม หากสภารางรัฐธรรมนูญ
ได ร า ง รั ฐ ธร ร ม นู ญ ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ก า ร
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือเปล่ียนแปลง
แกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริย
แลว ท้ังประธานรัฐสภาและรัฐสภาก็มีอํานาจ
ยับยั้งใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไปได 
รวมท้ังหากบุคคลใดทราบวามีการกระทํา 
เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ผูทราบการกระทําดังกลาว 
ก็ ยั ง มี สิ ท ธิ เ ส น อ เ รื่ อ ง ใ ห อั ย ก า ร สู ง สุ ด
ตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอให 
ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ วิ นิ จ ฉั ย ส่ั ง ก า ร ใ ห เ ลิ ก 
การกระทําการดังกลาวในทุกชวงเหตุการณ 
ท่ีบุคคลนั้นทราบตามท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 68 
มีผลบังคับใช ประการสําคัญ เม่ือพิจารณา 
คําช้ีแจงแกขอกลาวหาบันทึกถอยคํายืนยัน
ขอเ ท็จจริ งแ ละการไตสว นของศาลจา ก 
ฝายผูถูกรอง อาทิ นายสมศักดิ์   เกียรติสุรนนท  
ประธานรัฐสภา นายอั ชพร  จารุ จิ นดา ผู แทน
คณะรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิ ชัยดิษฐ ผูแทน 
พรรคเพ่ือไทย นายจุมพล  ศิลปอาชา ผูแทน
พรรคชาติไทยพัฒนา และนายภราดร ปริศนา
นันทกุล ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณ 
ในการดําเนินการเพ่ือใหมีการจัดการจัดทํา 
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมวา ไมไดมีเจตนารมณ 
ท่ีจะทําการเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
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ประมุขตามรัฐธรร มนูญนี้  และผู ถูกรอ ง
ท้ังหมดยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งม่ันวาจะดํารง
คงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม 
พิจารณาแลวจึ ง เ ห็นว าข ออ าง ข อง ผู ร อ ง 
ท้ังหาดังกลาว ขอเท็จจริงยังไมเพียงพอท่ีจะ
วินิจฉัยไดวาการกระทําของผูถูกรองท้ังหก 
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นประมุ ขต า ม
รัฐธรรมนูญนี้ ขออางท้ังหมดจึงยังคงเปนเพียง
การคาดการณหรือเปนความหวงใยตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข  แ ละยั ง ห าง ไกลตอกา ร ท่ีจ ะเกิ ด
เหตุการณขึ้นตามท่ีกลาวอาง ขอเท็จจริงจึงยัง
ไมพอฟงไดวาเปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด 
ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองฟงไมไดวา มีเจตนา
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย ท ร ง เ ป น ป ร ะ มุ ข ต า ม
รัฐธรรมนูญนี้  หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ 
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได
เปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
ตามท่ี บั ญญั ติ ไว ในมาตรา 68 วรรคหนึ่ ง  
ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช 2550 ศาลจึงใหยกคํารองในสวนนี ้
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4 หากเขาตามประเด็นท่ี 3 ศาลตอง
วินิจฉัยตอไปวา จะมีผลใหยุบพรรค
การเมือง และเพิกถอนสิทธิของ
หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหาร
พรรคดวยหรือไม 
 

เม่ือไดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวแลว 
จึงไมจําเปนตองวินิจฉัยในประเด็นขอท่ี 4 อีก 
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงวินิจฉัยใหยก 
คํารองท้ัง 5 คํารอง (ฝายผูรอง ประกอบดวย 
นายสมชาย  แสวงการ ผูรองท่ี 1 นายวันธงชัย  
ชํ านาญกิจ  ผู รอง ท่ี  2 นายวิรัตน   กัลยาศิ ริ  
ผู รองท่ี  3 นายวรินทร   เที ยมจรัส ผู รองท่ี  4  
และนายบวร ยสินทร ผูรองท่ี 5 สําหรับฝายผูถูกรอง 
ประกอบดวย นายวัฒนา  เซงไพเราะ ผูแทน 
ผูถูกรองท่ี 1 นายนิพนธ  ฮะกีมี ผูแทนผูถูกรองท่ี 2 
นายวีระพัด  ศรีไชยา ผูแทนผู ถูกรองท่ี 3  
นายสุรกิจ  ล้ิมสิทธิกุล ผูแทนผูถูกรองท่ี 4  
นายสามารถ  แกวมีชัย ผู ถูกรองท่ี 5 และ 
นายภราดร  ปริศนานันทกุล ผูถูกรองท่ี 6)  

นอกจากนี้ เนื่องจากพลตรีจําลอง  ศรีเมือง  
ผูรองในเรื่องพิจารณา ท่ี 25/2555 ของศาลนี้ 
ยื่นคํารองฉบับลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 
ขอใหศาลรอการวินิจฉัยคดีของผูรองท้ังหา  
เพ่ือวินิจฉัยพรอมกับคดีของผูรอง ศาลพิจารณา
แลวไมมีเหตุผลสมควรท่ีจะใหรอการวินิจฉัยไว 
จึงมีคําส่ังใหยกคํารอง แจงคําส่ังใหพลตรีจําลอง   
ศรีเมือง  ทราบ  

ศาลไดอานคําวินิจฉัยใหคูกรณีท่ีมาศาล 
ฟ งแล ว ให คู กรณี คั ดถ ายสํ าเนาคํ าวิ นิ จฉั ย 
ได เม่ือพนกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีศาลอาน 
คําวินิจฉัย 
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เรื่องเสร็จท่ี 462/2549 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติ 
ตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องท่ีราชพัสดุในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
กรณีการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และความชอบดวยกฎหมายของประกาศ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เรื่อง กําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.)ไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี กฟผ. 141200/29943  
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการดําเนินการตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา 
(กรณีการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) (เรื่องเสร็จท่ี 208/2549) เนื่องจาก กฟผ. 
ยังมีประเด็นขอกฎหมายท่ีเปนปญหาตอการดําเนินการของ กฟผ. จึงขอหารือดังนี ้
 1. การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ 
และประโยชนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 โดยศาลปกครองสูงสุดไดให
เหตุผลไวหลายประการ ซ่ึงเหตุผลประการหนึ่งไดวินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพยสิน กฟผ. ในสวนของท่ีดิน
ท่ีไดมาโดยการเวนคืนและสายสงไฟฟาวา ท่ีดินท่ี กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น 
เปนท่ีดินท่ี กฟผ. ซ่ึงเปนองคกรของรัฐไดกรรมสิทธ์ิมาโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภคดานพลังงานไฟฟา จึงเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะและถือเปนท่ีราชพัสดุ สวนอสังหาริมทรัพย
ของ กฟผ. ท่ีไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ. 2518 นั้น หมายความถึงเฉพาะอสังหาริมทรัพยท่ีรัฐวิสาหกิจไดมาโดยวิธีการอ่ืนซ่ึงมิใชการใช
อํานาจเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เชน ไดมาโดยวิธีการซ้ือ จัดหา หรือ
แลกเปล่ียนตามมาตรา9 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 สําหรับ
สิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา รวมท้ังสายสงไฟฟาซ่ึงเปนทรัพยสิทธิอันติดอยูกับท่ีดิน
และเปนอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น เปนสิทธิท่ีกอตั้งโดยอาศัย
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ โดยการใชอํานาจมหาชนของรัฐและยังมีอยู
ตราบเทาท่ีมีการใชประโยชนเพ่ือการนั้นอยู  ดังนั้น สิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมท้ัง
สายสงไฟฟาจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตาม 
มาตรา 1304 (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุฯ ดวยเชนกัน 
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 กรมธนารักษจึงมีหนังสือถึง กฟผ. อางถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีมีคําวินิจฉัย
กรณีการเปนท่ีราชพัสดุท่ีเกิดจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินของ กฟผ. และขอให กฟผ. ตรวจสอบ
รวบรวมขอมูล เอกสาร และรายละเอียดของท่ีดินท่ี กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนตาม พระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ ประกอบกับกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และ
สิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมท้ังสายสงไฟฟาซ่ึงเปนสิทธิท่ีกอตั้งโดยพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ สงใหกรมธนารักษ เพ่ือนําขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุและ
ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเปนช่ือกระทรวงการคลังตอไป ซ่ึง กฟผ. มีความเห็นดังนี้ 

(1) คําวินิจฉัยดังกลาวไมผูกพัน กฟผ. และกรมธนารักษ เนื่องจากท้ังสองฝายไมใช
คูกรณีและศาลปกครองสูงสุดไมไดมีคําพิพากษาในเรื่องของท่ีดินและเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟา 

(2) การจะพิจารณาวาอสังหาริมทรัพยใดเปนท่ีราชพัสดุหรือไม ตองพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  
  (3) ท่ีดินท่ี กฟผ. ไดมาโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัตกิารไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยฯ ซ่ึงใหอํานาจ กฟผ. เวนคืนไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ  นอกจากนั้น การเขาไปในท่ีดินของราษฎรเพ่ือกอสรางเสาและสายสงไฟฟานั้น
เปนการใชอํานาจของ กฟผ. ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ฯ ไมใชเขาไปกอสรางโดยอาศัยสิทธิเหนือพ้ืนดิน  ท้ังนี้ กฟผ. ไดใชเงินจากเงินไดของ กฟผ.  
ในการจายเวนคืนและคากอสรางเสาสงและสายสงไฟฟา โดยไมใชเงินจากงบประมาณแผนดิน 
ดังนั้น ท่ีดินท่ีเวนคืนเละเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟาจึงเปนกรรมสิทธ์ิของ กฟผ. และไมใช 
ท่ีราชพัสดุตามบทบัญญัติในมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุฯ 
  2. ความชอบดวยกฎหมายของประกาศเขตเดินสายสงไฟฟาท่ีประกาศโดยบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) 

เนื่องจากราษฎรอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาไดยื่นฟอง กฟผ. ตอศาลปกครองสงขลา  
ในคดีหมายเลขดําท่ี 20/2549 ขอใหศาลมีคําส่ังเพิกถอนประกาศเดินสายไฟฟา สายสงไฟฟา  
230 กิโลโวลต สงขลา-หาดใหญ ท่ีบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดออกประกาศเม่ือวันท่ี  
25 สิงหาคม 2548 และศาลปกครองสงขลาไดมีหมายแจงคําส่ังศาลวา กรณีดังกลาวเปนปญหา 
ขอกฎหมายซ่ึงศาลปกครองสงขลามีอํานาจท่ีจะยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาหรือมีคําส่ังก็ไดตาม 
ขอ 92 แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2543  
 (1) จากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 208/2549 ตอบขอหารือของ
กระทรวงพลังงาน เรื่องการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฯ ในขอ 6 และขอ 8 ระบุ
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วาบรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ท่ี บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดกระทําไปยอมถือ
ไดวาเปนการกระทําของ กฟผ. และการดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเดิมของ กฟผ.  ดังนั้น กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการไฟฟาท่ี
ไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน กฟผ. ตอไป  ฉะนั้น การท่ี บริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดออกประกาศเขตเดินสายไฟฟาในวันท่ี 25 สิงหาคม 2548 ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการตามท่ีบัญญัติในพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาซ่ึงเปน
คณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนประกาศท่ีออกโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
และ กฟผ. สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศดังกลาวตอไป
ไดถูกตองหรือไม และเพ่ือเปนการยืนยันอํานาจการออกประกาศดังกลาว กฟผ. สามารถออก
ประกาศรับรองประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาท่ี บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ออกวาเปน
ประกาศท่ีออกโดย กฟผ. ไดหรือไม 
 (2) หากประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาท่ี บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ออกตาม (1) 
ไมชอบดวยกฎหมาย กฟผ. สามารถประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาโดยใหมีผลยอนหลังถึงวันท่ี 
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาครั้งแรกไดหรือไม 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)ไดพิจารณาขอหารือของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โดยไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และ
ผูแทนกระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) แลว มีความเห็นในแตละประเด็น
ดังนี้ 

 1.  เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีวาท่ีดินท่ี กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืน
และสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมท้ังสายสงไฟฟาเปนท่ีราชพัสดุ จะมีผลผูกพัน 
กฟผ. และกรมธนารักษใหตองปฏิบัติตามหรือไม 
 เห็นวา ตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคําพิพากษาศาลปกครองผูกพันคูกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม สําหรับ 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาท้ังสองฉบับนั้น กฟผ. และกรมธนารักษ
ไมไดเปนคูกรณีในคดีแตอยางใด และถึงแมวาตามมาตรา 71(4) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
จะบัญญัติใหคําพิพากษาท่ีเกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพย สินใด  ๆ คูกรณี ท่ีเกี่ยวของอาจอางกับ
บุคคลภายนอกได แตเนื่องจากประเด็นแหงคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเปนเรื่องท่ีวา 
พระราชกฤษฎีกาท้ังสองฉบับออกโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ไมใชเปนเรื่องวาท่ีดินท่ี กฟผ. 
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ไดมาโดยการเวนคืนและสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมท้ังสายสงไฟฟาเปน 
ท่ีราชพัสดุหรือไม ประกอบกับเหตุผลท่ีศาลปกครองสูงสุดไดยกขึ้นเพ่ือสนับสนุนในการวินิจฉัย
ประเด็นแหงคดีดังกลาวนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดหยิบยกเหตุผลเฉพาะในสวนท่ีเปนขั้นตอน 
อันเปนสาระสําคัญกอนการออกพระราชกฤษฎีกาฯ วาเปนการดําเนินการไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงมีผลทําใหการออกพระราชกฤษฎีกานั้นเสียไป และพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฯ  
โดยมิไดนําเหตุผลในสวนท่ีเกี่ยวกับการเปนท่ีราชพัสดุตามขอหารือของ กฟผ. มาสนับสนุนการ
วินิจฉัยประเด็นแหงคดีแตอยางใด เหตุผลนั้นจึงมีลักษณะท่ีสามารถแยกจากคําวินิจฉัยได ซ่ึงตาม
หลักกฎหมายเรื่องผลผูกพันและสภาพบังคับของคําพิพากษา คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผล
ผูกพันและสภาพบังคับจํากัดเฉพาะการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเทานั้น ซ่ึงปญหาทํานอง
เดียวกันนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)ไดเคยใหความเห็นไวแลวในเรื่องเสร็จท่ี 400/2549  
ดังนั้น เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุจึงไมมีผลผูกพันให กฟผ. และ
กรมธนารักษ ตองปฏิบัติตามแตอยางใด 
 2.  ท่ีดิน เสาสงและสายสงไฟฟาของ กฟผ. เปนท่ีราชพัสดุหรือไม 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)ไดพิจารณาแลว เห็นวา อสังหาริมทรัพยใดจะเปน
ท่ีราชพัสดุหรือไมเปนกรณีท่ีตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  สวนสถานะ
ของอสังหาริมทรัพยใดจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไมก็ยอมเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 สําหรับเจตนารมณของพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ก็เพ่ือใหมีกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบท่ีราชพัสดุขึ้นโดยเฉพาะ และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการนี้เพ่ือ
การประหยัดและขจัดปญหางานซํ้าและซอนกนั โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุฯ ได
กําหนดขอบเขตความหมายของ “ท่ีราชพัสด”ุ ไววา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน
ทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดินซ่ึงเปนท่ีดินรกรางวางเปลาและท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือ
ทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน รวมท้ังอสังหาริมทรัพย
สําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ท่ีชายตล่ิง ทางน้ํา 
ทางหลวง ทะเลสาบ  สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินไม ถือวาเปนท่ีราชพัสดุ  โดยมาตรา 4 ไมไดกําหนดเง่ือนไขหรือขอจํากัดวา
อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองไดมาโดยวิธีการเชนไร  ประกอบกับเม่ือพิจารณา
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุฯแลวจะเห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติใดกลาวถึงการจัดการท่ี
ราชพัสดุของรัฐวิสาหกิจ คงมีแตการจัดการท่ีราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม ดังปรากฏใน
มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 11  นอกจากนี้ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ก็ไดบัญญัติใหกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนตกเปนของ
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการเวนคืน ซ่ึงตามบทนิยามคําวา “เจาหนาท่ี” หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ดวย  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2521 ในมาตรา 5 จึงไดกําหนดใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลบางปะกง 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชบัญญัติฯ ใหแกการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ดังนั้น บรรดาอสังหาริมทรัพยท้ังหลายของรัฐวิสาหกิจไมวาจะ
ไดมาโดยวิธีการเชนไรจึงเปนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจนั้นไมใชท่ีราชพัสด ุ
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นวา ท่ีดิน 
และเสาสงไฟฟาของ กฟผ. ซ่ึงติดอยูกับท่ีดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมเปนท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติท่ี
ราชพัสดุฯ  สวนสายสงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยูในความหมายของท่ีราชพัสด ุ
 3. กฟผ. สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เรื่อง กําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ ตอไปไดหรือไม และ กฟผ. สามารถ
ออกประกาศรับรองประกาศดังกลาววาเปนประกาศท่ีออกโดย กฟผ. ไดหรือไม 
 โดยท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)ไดเคยใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จท่ี  
208/2549 วา การดําเนินการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เปนการดําเนินการเพ่ือแปลงสภาพ 
กฟผ. องคกรดังกลาวจึงเปนเสมือนองคกรเดียวกัน  ดังนั้น บรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ 
ท่ีบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดกระทําไปยอมถือไดวาเปนการกระทําของ กฟผ. และ 
การดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเดิมของ 
กฟผ. กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาท่ีไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวาง
ดําเนินการยอมมีผลผูกพัน กฟผ. ตอไป  จากแนวทางในการใหความเห็นดังกลาว  คณะกรรมการฯ 
จึงเห็นวา เม่ือประกาศบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เรื่อง กําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ ออกโดยชอบ
ดวยกฎหมายในขณะนั้น ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการเพิกถอนประกาศฯ  
หรือประกาศฯ ไดส้ินผลโดยเหตุอ่ืน ประกาศดังกลาวจึงยังคงมีผลอยูโดยถือเสมือนเปนประกาศฯ  
ท่ีออกโดย กฟผ. ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราช บัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ  ดังนั้น 
กฟผ. จึงสามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศฯ ได   
 อนึ่ง ภายหลังจากท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผลให
ถือไดวาไมเคยมีการยกเลิก กฟผ. มาตั้งแตตน  กฟผ. จึงสมควรแกไขประกาศกําหนดเขตเดิน
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สายไฟฟาฯ ใหสอดคลองกับผลของคําพิพากษาดังกลาว โดยออกประกาศ กฟผ. เรื่อง กําหนดเขต
เดินสายไฟฟาฯ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ ใหมีผลตอเนื่องกับ
ประกาศฉบับเดิม 

4. หากประกาศบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เรื่อง การกําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ เปน
การออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย กฟผ. จะประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาใหมโดยใหมีผล
ยอนหลังถึงวันท่ี บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ ไดหรือไม  

เม่ือไดใหความเห็นในประเด็นท่ี 3 แลววา ประกาศบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เรื่อง 
กําหนดเขตเดินสายไฟฟาฯ ยังมีผลอยู  ดังนั้น ขอหารือในประเด็นนี้จึงไมตองพิจารณา   
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 มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
 1. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ตามท่ีปรากฏในบันทึก 
การประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ วันท่ี 23 เมษายน 2540 
 เลขานุการฯ ไดเสนอรางของคณะทํางาน ดังนี ้
 “มาตรา 3/3/30  
 มาตรา 63  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได 
 ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูพบเห็นการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพ่ือใหยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดงักลาว 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม 
วรรคสอง ใหศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวดวย” 
 ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ 
 2. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ ตามท่ีปรากฏในบันทึก
การประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 13 วันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2540 
 ท่ีประชุมเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปนี ้
 “มาตรา 63 บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้  
มิได 
 ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือน 
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม 
วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได” 
 3. การพิจารณาในวาระท่ี 2 ของสภารางรัฐธรรมนูญ ตามท่ีปรากฏในรายงาน 
การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 17 (เปนกรณีพิเศษ) วันเสารท่ี 12 กรกฎาคม 2540 
 ท่ีประชุมเห็นชอบตามรางท่ีคณะกรรมาธิการเสนอโดยไมมีการอภิปราย 
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รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒๗/๒๕๕๐ 

วันจันทรที ่๑๘ เดือนมิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

____________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๒ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๖ คน 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนทานสมาชิก
ที่เคารพครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปด        

การประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไมมีนะครับ 

  ระ เบี ยบวาระที่  ๓  เ ร่ื อ งที่ คณะกรรมาธิ การพิ จารณาเสร็ จแล ว                

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางจัดทํา
เสร็จแลวนะครับ  

ผมขออนุญาตเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 
   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก        

ที่เคารพครับ ระหวางที่คณะกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ ผมขอเรียนหารือนิดหนึ่ง    
นะครับวา การประชุมของเรานี่ ที่ยังมีปญหาเรื่องเวลา และจะตองเรงรัดนะครับ ตอนนี้
เราก็จะประชุมตามกําหนดระยะเวลา ขอวาตอนกลางคืนนี่นะครับ เรากะไววาประมาณ  

สี่ทุม หรืออาจจะยาวไป แตจะไมเกินสองยามนะครับ ก็อยากหารือขอความกรุณาวา    

เมื่อกําหนดระยะเวลาการประชุมอยางนี้ ไมมีเหตุจําเปนสุดยอดนี่ ขอความกรุณาวา    

อยาเสนอปดประชุมเลยครับ เพราะวาถาเราเลิกประชุมไมเปนไปตามตารางนะครับทาน 

ที่เราไปเรง ๆ ไวก็จะมีปญหา แลวเวลานี้เราตองสํารองวันเสาร อาทิตย  ไวแลวนะครับ        
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 ๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๑/๒ 

 

ก็ขอความกรุณา คือเราคงพยายามใชเวลาใหคุม ทานก็ยังขยับตัวไดนะครับ เพราะนั่ง
นาน ๆ อาจจะเสียสุขภาพ ก็ขยับตัวกันได เพื่อใหสามารถพิจารณาไดลุลวงไปนะครับ  

แลวก็จะพยายามควบคุมเวลานิดหนอย  ทานมีอะไรก็เจรจากันก็แลวกันนะครับ          

ทางกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ  ในวันนี้จะเปนการพิจารณาตอจากการประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖ /๒๕๕๐  เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ มิถุนายน  ซึ่งที่ประชุม             

ไดพิจารณาจนถึงมาตรา ๖๗ แลวนะครับ แลวยังคางอยู -------------------------------------- 
 

          - ๒/๑ 
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 ๓
สรร ๒๗/๒๕๕๐                     กุลนที ๒/๑ 

 

เพราะวาในมาตราดังกลาวมีประเด็นสําคัญที่จะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ    

เ ราค างตรงนี้ ไวนะครับ  พรอมไหม  พรอมนะครับ  ถาอย างนั้นขอดํา เนินการ                 
เชิญเลขาเลยครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข มาตรา ๖๗ มีการแกไข มีทานคมสัน 

โพธิ์คง กรรมาธิการ สงวนความเห็น และมีทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และทานสุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เชิญ               

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ คราวที่แลวพูดไปหรือยังครับ ยัง เชิญเลยครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพ                    

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ถาจะใหกรรมาธิการพูดกอน ผมก็ยินดีนะครับ               

แตถาทานเรียกผมแลวนี่ ผมก็พูดก็ได เพราะวากรรมาธิการไดมีการแกไขเพิ่มเติมจาก   

รางแรกนะครับ แตวาในเมื่อเรียกแลว ผมก็พูดเลยก็แลวกัน ทานประธานครับ มาตรา ๖๗ 

นี่ เปนเรื่องที่สุดทาย การสอดคลองกันกับ เขาใจวา จะเปนมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ       

ป ๒๕๔๐ ที่บัญญัติวา บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ ทานประธานครับ ตรงนี้ละครับ 

กฎหมายเดิมเขียนวา โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
มิได ในวรรคที่ ๑ นี้ คดีตัดสินยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้น ก็อาศัยรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ 
เพราะฉะนั้นมาตรานี้เปนมาตราที่สําคัญ ผมขอเรียนวา ทานอาจารยประพันธ นัยโกวิท  

ตอนที่เปนรองอัยการสูงสุด ไดเคยรับเรื่องราวรองเรียนจากผม แลวก็คณะ สว. จํานวนหนึ่ง  มี
อาจารยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ คุณการุณ ใสงาม หมอนิรันดร พิทักษวัชระ ที่จะใหอัยการเขา
ดําเนินการ เพื่อที่จะเอาผิด ไตสวน แลวก็เอาผิดกับพรรคการเมืองที่กระทําโดยไมชอบ 

พอหลังจากนั้น  กกต. ก็ไดสงคําวินิจฉัยไปที่อัยการเพื่อเอาผิด  แลวในที่สุด เราก็เพิ่ง
ยุบพรรคการเมืองไปตามมาตรานี้ เพราะฉะนั้นมาตรานี้มีความสําคัญพอสมควร ทานดู 
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 ๔
สรร ๒๗/๒๕๕๐                     กุลนที ๒/๒ 

 

ใหดีนะครับ หลักของมันก็คือวา จะใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญลมลางระบอบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมได หลักคือตัวนั้น 

ถาหลักคือตัวนั้นนี่ อะไรละครับที่ใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งดูเหมือนใชสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แตไปลมลางระบอบการปกครอง ขณะนี้เรารูกันอยูทั่วไปวา 

ประเทศไทยมีปญหาเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง เร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง เปนวิธีการ
ไดมาซึ่งอํานาจการปกครองที่ดูเสมือนเปนประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตใชวิธียึดอํานาจดวยเงิน ยึดอํานาจดวยการทุจริต ซื้อ
สิทธิขายเสียง ทานประธานครับ อันนี้ยังไมชัดวา การซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตในการ
เลือกตั้ง จะถือวา เขาขายในการที่มีปญหา ถือวา เปนการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม เพราะไปใชสิทธิเสรีภาพ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แตวาไปทํา
แบบนี้นี่ไดไหม เพราะฉะนั้นผมเลยคิดวา นาจะใสเสียใหชัดไหมครับ เติมวา เหตุแหงการ
กระทําความผิด ก็คือ เติมคําวา การทุจริตการเลือกตั้ง เติมขอความอันนี้เปนมูลเหตุใน
การเอาผิดเสีย ก็นาจะเปนประโยชน เพราะฉะนั้นทานผูมีเกียรติ ทาน สสร. ทั้งหลาย
กรุณาคิดนะครับ ถาคิดวา เมืองไทยมันมีปญหาจริงในเรื่องนี้ ถาเราใสเสียอยางนี้ ตอไป
อาจจะมีกฎหมายลูกออกมาตามได แลวก็จะทําใหเมืองไทยอาจจะดีขึ้นไหมจากการ    
ซื้อสิทธิขายเสียงทั้งหลาย ---------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓/๑ 
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 ๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                       นงลักษณ ๓/๑ 

 

ทานประธานครับ เมื่อวานนี้ผมไปที่พิษณุโลก ประชาชนชาวพิษณุโลกทานหนึ่งไดยินวา
เปนพอคาขายเตาฮวย แตวาเปนคนที่มีความรูเร่ืองการเมืองคอนขางดี ทานอุตสาห
เดินทางไปพบผมที่สนามบิน แลวก็ตามมาที่โรงแรม เพราะวาไมพบที่สนามบิน ก็ตามมา  

ที่โรงแรม แลวก็ตามไปที่ ที่ผมรับฟงความเห็น ทานใหความเห็นอยางนี้นะครับ ชื่อคุณ
อนุชา นิลมาพันธ ทานบอกวา เปนที่ รูกันอยูวา ๗๐ เปอรเซ็นต (Percent) ของ สส. 

ปจจุบันนี้ใชเงินซื้อสิทธิขายเสียง แลวหนทางในการที่จะเอาผิดนี่มันจะยาก ถาทานไปเอา
ผิดคนที่ขายเสียงดวย คือชาวบานที่รับเงิน อันนี้กฎหมายลูกตามมา ก็คือ ไมเอาผิดคนที่
ขายเสียง แลวอาจจะใหสินบนนําจับดวย เพื่อใหชาวบานที่ไดรับเงินไปแจงความ แลว
ขณะเดียวกัน ผูที่ซื้อเสียงถาซัดทอดตอไป อาจจะไดรับลดหยอนผอนโทษ แลวติด
ประกาศอันนี้ที่ตําบลทั่วไป จะทําใหการซื้อสิทธิขายเสียงลดลงอยางรวดเร็ว ผมฟงแลว   

นี่เปนความเห็นของชาวบานที่ระดมฝากกันมา เพราะฉะนั้นถาเราเติมเพียงแค การทุจริต
การเลือกตั้ง  ผมเติมแคนั้นเองนะครับ ซึ่งมูลเหตุจะเหมาะสมหรือไม อันนี้ก็ทาน
กรรมาธิการชวยกรุณาชี้แจงดวย สวนในวรรคสุดทาย ที่ผมเติมในมาตรา ๖๗ วา ในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปเปนระยะเวลาหาป 
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว ทานประธานครับ เร่ืองนี้จริง ๆ แลวทาน    

รองประธานผม คือ คุณศิวะ พูดกับผมดวยซ้ําวา ๕ ปมันนาจะนอยไป ถามีความผิด 

อยางนี้ นาจะหามไมใหใชสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต แตวา เอาละ ผมแปรไว ๕ ป ซึ่ง
บังเอิญนี่นะครับ ตรงกันกับที่กรรมาธิการขอแกไข แตวากรรมาธิการไมไดตรงกันในทุก
บรรทัด ผมอานแลว ผมไมติดใจ ถาจะเปนไปตามที่กรรมาธิการขอแกไข ผมไมติดใจ
ประเด็นนี้ ถาจะเปนไปตามกรรมาธิการขอแกไข หรือถากรรมาธิการพิจารณาใหม
เห็นชอบที่ผมขอแกไข ผมก็ไมติดใจ ผมคิดวา ถอยคําไมตรงกันทีเดียว แตวามีประโยชน
ทั้งคู ในวรรคนี้นะครับ ผมพูดสั้น ๆ แคนี้ครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ
แสดงวาในวรรคสุดทาย อาจารยเจิมศักดิ์ยอมตามกรรมาธิการแลวนะครับ เพราะฉะนั้น  
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ก็ เหลือทานอภิปรายอีกทานหนึ่ งนะครับ  เอาตรงประเด็นเลย  ทานสุรชัยครับ                  

แกตรง รูเห็น เปน ทราบ อะไรนี่ เชิญทานสุรชัยครับ สั้น ๆ ครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๖๗ ครับ     

กราบเรียนทานประธานสภา และทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา มาตรา ๖๗ นี้    
อยูในสวนที่ ๑๓ คือ สิทธิในการพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในหมวด ๓ ซึ่งวาดวย
เร่ืองของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บทบัญญัติในมาตรา ๖๗ นี้ ไดบัญญัติใหเปน
สิทธิของบุคคลที่จะใชสิทธิในการนําเรื่องเสนอตออัยการสูงสุด ในกรณีที่ทราบวา มีบุคคล
หรือมีพรรคการเมืองที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อเปนการลมลางการปกครอง   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากนี้ในมาตรา ๖๗    

ยังกําหนดผลของการกระทําวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การกระทําที่มี          

ผูรองเรียนนั้น เปนการกระทําที่มีลักษณะตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง      
คือ มีการกระทําที่มีลักษณะเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น จะมีผลที่ทําใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถมีคําสั่ง      
ยุบพรรคการเมืองได ในกรณีที่ผูกระทําเปนพรรคการเมือง นอกจากนั้น ในวรรคทายของ
มาตรานี้ ที่ทานกรรมาธิการยกรางไดมีบทบัญญัติเพิ่มเติมมา มีผลใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผูที่เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรค
ดวย นอกจากนี้ ถาเรายอนไปดูในวรรคสองของมาตรานี้ จะพูดไดเลยวา การดําเนินการ
ของอัยการสูงสุดในกรณีที่ยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยการกระทําของบุคคล
หรือพรรคการเมืองวา มีลักษณะของการกระทําที่เปนการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไมนั้น ไมตัดสิทธิในการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําการดังกลาว ------- 

 

                                                                                                               - ๔/๑ 
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ทั้งหมดที่ผมนําเรียนมานี้ จะเห็นไดวา บทบัญญัติของมาตรา ๖๗ นั้น มีลักษณะของการที่
จะลงโทษ ทั้งในเชิงของการเปนโทษในทางอาญา ตามที่ปรากฏอยูในขอความใน       

วรรคที่ ๒ รวมถึงโทษที่ไมมีลักษณะเปนโทษทางอาญา แตเปนการลงโทษตามกฎหมาย
วาดวยเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเมือง นั่นคือ โทษของการยุบพรรค รวมถึงโทษของ
การตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีการกระทําดังกลาว เมื่อเปนเชนนี้แลวนี่ 
กระผมจึงมีความเห็นวา สิทธิของบุคคลที่จะนําเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด ในกรณีที่เขา
ทราบวา หรือพบวา มีการกระทําที่เขาขายในลักษณะที่จะเปนการกระทําที่เปนการ      
ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้นนี่ จึงไม
จําเปนวา จะตองเปนผูรูเห็นเหตุการณนั้นเสียกอน ถาเราใชคําวา ผูรูเห็น ดังที่บัญญัติอยู
ในมาตรา ๖๗ วรรคแรกนะครับ ก็จะทําใหเหตุการณนั้นมันเกิดขึ้นเสียกอน แลวผูรูเห็น
เหตุการณนั้นจึงจะมีสิทธิที่จะนําเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด ผมเปรียบเทียบอยางนี้ครับ 

ทานประธานครับวา ในทางอาญานั้นนี่ ถาเราทราบวา มีการกระทําความผิดกฎหมาย
อาญาเกิดขึ้น แมไมรูตัววา ผูใดเปนผูกระทําความผิด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาก็ยังเปดชองวา สามารถไปกลาวโทษกับเจาพนักงานได เพื่อใหเจาพนักงานทําการ
สอบสวนวา มีการกระทําความผิดดังกลาวเกิดขึ้นจริงไหม เพียงแคทราบเทานั้น             

ก็สามารถที่จะใชสิทธิในการที่จะไปกลาวโทษตอเจาพนักงานของรัฐได เมื่อนําบทบัญญัติ
ในเรื่องของการกลาวโทษในทางอาญามาเปรียบเทียบกับมาตรา ๖๗ เราจะเห็นวา ระดับ
ของความผิด ความรายแรง และผลเสียหายสูงกวาการกระทําความผิดในทางอาญามาก 

เพราะเปนเรื่องของการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข แลวเชนนี้ ทําไมเราถึงตองเขียนเปนเงื่อนไขวา ผูที่จะมีสิทธินําเรื่องเสนอตอ
อัยการสูงสุดนั้น ตองเปนผูที่รูถึงการกระทํานั้น  ยิ่งไปกวานั้น ถาเราพิจารณาประกอบวา 

มาตรา ๖๗ นั้นนี่ เปนเรื่องของสิทธิในการพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมถือวา เปนสิทธิของ
ปวงชนชาวไทยทุกคนที่เขามีหนาที่ ที่เขามีสิทธิในการที่จะพิทักษรักษารัฐธรรมนูญ พทิกัษ
รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพราะฉะนั้น
เพียงแคทราบวา มีบุคคลหรือมีพรรคการเมืองใด กําลังจะดําเนินการไปในวิถีทางเพื่อให
ได อํานาจรัฐมา นอกเหนือจากวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ผูทราบเหตุการณนั้น   
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ควรที่จะตองมีสิทธิที่จะมารองเรียนตออัยการสูงสุด เพื่อใหทําการตรวจสอบไดแลว     

แลวขั้นตอนที่มารองเรียนนั้นนี่  ก็เปนหนาที่ของอัยการสูงสุดครับ ทานประธานครับ        

ที่จะตองตรวจสอบเรื่องราววา มีมูลหรือไมมีมูล กอนที่ทานจะนําเรื่องเสนอตอศาล
รัฐธรรมนูญใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป  เพราะฉะนั้นผูที่จะมาชวยกันพิทักษ
รัฐธรรมนูญ พิทักษการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน  

ประมุขนั้น จึงไมควรที่จะกําหนดเงื่อนไขวา ตองเปนผูรูในเหตุการณที่จะนําไปสูการ      
ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดวยเหตุผลที่ไดกราบเรียนทานประธานมา 

กระผมจึงไดใชสิทธิขอแปรญัตติขอความในวรรคที่ ๑ ครับ ทานประธานครับ วา ในกรณีที่
บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา ขอแกไขคําวา 

ผูรู เปน ผูทราบการกระทําดังกลาวมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
ได กราบเรียนทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานอาจารยคมสันครับ สั้น ๆ นะอาจารยครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ครับ ประเด็นในมาตรา ๖๗ นี่ ผมขอสงวนความเห็นไวในวรรคทายนะครับ แกไขเร่ือง
ระยะเวลาจาก ๕ ป เปน ๑๐ ป นะครับ ดวยเหตุผลดังตอไปน้ีครับ ทานประธานครับ 

เนื่องจากวา ในบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญที่แกไขนี่ รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง แลวก็พรรคการเมืองที่มีอยูในปจจุบันนี่นะครับ อัตราโทษ
ของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี่ มีระดับความลักลั่นแตกตางกันอยูนะครับ ในรางของ
มาตรา ๖๗ นะครับ วรรคทาย ที่ไดเติมเปน ๕ ป นั้น ในอดีต ในมาตรานี้ไมเคยมีนะครับ 

ในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ โดยไมมีเรื่องของการตัดสิทธิ กรรมาธิการได
กําหนดขึ้นใหมวา ใหตัดสิทธิเปนระยะเวลา ๕ ปนะครับ ---------------------------------------- 
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แตในมาตรา ๒๓๑/๑ ซึ่งกรรมาธิการก็ไดตัดเปนเวลา ๕ ป เหมือนกัน ผมมีความเห็น   

อยางนี้ครับ ทานประธานครับ มาตรานี้โทษการกระทํา พฤติการณแหงการกระทํารายแรง
กวามาตรา ๒๓๑/๑ เนื่องจากเปนการกระทําที่เปนการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แลวก็มีลักษณะที่เปนปฏิปกษ ขอประทานโทษครับ มีลักษณะที่เปนการ
ลมลางการปกครองนะครับ เพื่อลมลางตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหไดมาซึ่งอํานาจการปกครอง
ประเทศ ซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรายแรงกวามาตรา ๒๓๑/๑ ซึ่งเปน
เร่ืองของการซื้อเสียง ซึ่งกรรมาธิการไดไปแยกไวใน ๒๓๑/๑ โทษ ๕ ป กับเทากัน ซึ่งผม
เห็นวา  ระดับโทษนาจะตางกัน  นอกจากนี้  ในปจจุบันพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่ครับ ไดลงโทษกรณีของผูที่ซื้อ
เสียงนะครับ หรือผูกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว ใหศาลเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเปนเวลาไมเกิน ๑๐ ป ซึ่งกลายเปนวา กฎหมายลูกมีอัตราโทษสูงกวาในเรื่องที่
เบากวาในฐานของมาตรา ๖๗ วรรคทายที่เขียนอยูนะครับ กระผมจึงไดขอใหมีการแกไข
ตรงนี้ จาก ๕ ป เปน ๑๐ ป เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน แลวก็เปนอัตรา
โทษที่คอนขางสูงกลายเปนวา โทษนอยกวาครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ ทาน
กรรมาธิการครับ ตอบประเด็นของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ แลวก็ขอทานสุรชัย และของ
ทานอาจารยคมสัน ๓ ประเด็นนี้ เชิญครับ  

   นายประพันธ  นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนประธานสภา            

รางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ สําหรับ
รางมาตรา ๖๗ ที่มีทานกรรมาธิการขอแปรญัตตินี้ กระผมอยากจะกราบเรียนวา 

โดยทั่วไปแลว มาตรา ๖๗ นี่ เปนถอยคําเดิมในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ 

มาตรานี้นี่ เดิมมีคนคิดวา ไมมีที่ใช เปนสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ คิดวา เขียนไปอยางนั้น    

ไมมีประโยชนนะครับ แตปรากฏวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม ทานทําให
มาตรานี้มีประโยชน มีที่ใช อยางที่ทานไดกราบเรียนที่ประชุมไปแลว  ในรางมาตรา ๖๗ นี้ 
นะครับ ที่ทานกรุณาเติมถอยคําเอาไววา เพิ่มถอยคําในวรรคหนึ่งนะครับ วา ทุจริต       

การเลือกตั้ง นะครับ อันนี้เปนสิ่งที่กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ถาหากวา  การเลือกตั้ง        
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 ๑๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๕/๒ 

 

นี่นะครับ ยังคงสภาพซื้อสิทธิขายเสียงอยูเชนเดิมนี่นะครับ การเมือง การปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยนี่ คงไมสามารถพัฒนาไดนะครับ สิ่งที่ทานเสนอนี่ ตรงกับ
ความเห็นของกรรมาธิการนะครับ แตถาหากวา จะใสเอาไวในวรรคหนึ่ง ตามที่ทานเสนอ
นี่ ก็อาจจะไมคอยเหมาะสมเกี่ยวกับที่ ที่จะบัญญัตินะครับ โดยเหตุนี้ กรรมาธิการถึงไดไป
บัญญัติในรายละเอียดตอไปอีกนะครับ ในมาตรา ๒๓๑/๑ นะครับ ซึ่งบัญญัติวา ผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูใดจะทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผู อ่ืนกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทําให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา นะครับ กรรมาธิการถึงไดไปเพิ่มเติมไวในมาตรา ๒๓๑/๑ เพื่อให
ครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับ สําหรับในมาตรา ๖๗ ที่วรรคหนึ่งนี่ ก็คงเอาไว เพื่อใหเปนหลัก
ทั่วไปนะครับ วา การปกปองพิทักษรัฐธรรมนูญนี่ก็สามารถดําเนินการไดนะครับ การ
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้นะครับ ถอยคํานี้ นอกจากจะมีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญนี้แลว ยังมีบัญญัติ
อยูในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนะครับ ในมาตรา ๖๖ ซึ่ง
ทานก็พอทราบแลววา เปนเหตุที่มาของการยุบพรรคที่ผานมา โดยการดําเนินการใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนี่ เปนหนาที่ของนายทะเบียน
นะครับ ที่จะเสนอไปที่อัยการสูงสุด ฉะนั้น มาตรา ๖๗ นี้ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาการเลือกตั้งนี่ ก็จะมีสวนในการถวงดุลกันนะครับ ------------------------------ 

 

                                                                                                                        - ๖/๑ 
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ภาคผนวก ง 
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 
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 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ 
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๓๐๐  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

กําหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนศาลรัฐธรรมนูญ  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐๐  วรรคหา  กําหนด

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา 

คําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอกําหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณา

พิพากษา  วิธีพิจารณา  และการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๔ ในขอกําหนดนี้ 

“ศาล”  หมายความวา  ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี 

“ตุลาการ”  หมายความวา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  แลวแตกรณี 

“ตุลาการประจําคดี”  หมายความวา  ตุลาการซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนเจาของสํานวนเปนรายคดี 

“คดี”  หมายความวา  เร่ืองที่เสนอตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

“คํารอง”  หมายความวา  คํารองที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัย   

“คูกรณี”  หมายความวา  ผูรองและผูถูกรอง 

“ผูรอง”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

“ผูถูกรอง”  หมายความวา  ผูถูกกลาวหาตามคํารองของผูรอง 

“ผูเกี่ยวของ”  หมายความวา  หนวยงาน  คณะบุคคล  หรือบุคคลที่มีสวนไดเสียเกี่ยวของกับคดี 

“กระบวนพิจารณา”  หมายความวา  การพิจารณาคดีหรือการกระทําใด  ๆ  ตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ  เกี่ยวกับคดีซ่ึงกระทําโดยคูกรณี  หรือโดยศาล  หรือตามคําส่ังศาลไมวาการนั้นจะเปนโดย

คูกรณีฝายหนึ่งกระทําตอศาล  หรือตอฝายใดฝายหนึ่ง  หรือศาลกระทําตอคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง 
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 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หรือทุกฝาย  รวมถึงการสงคํารอง  การไตสวน  การพิจารณาคดี  และการลงมติ  ตลอดจนการปฏิบัติ 

ตามอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
“การพิจารณาคดี”  หมายความวา  การไตสวน  หรือการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย 
“การไตสวน”  หมายความวา  การตรวจพยานหลักฐาน  การนั่งพิจารณา  หรือการสืบพยาน   
ขอ ๕ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามขอกําหนดนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  

หรือประกาศโดยความเห็นชอบของศาลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอกําหนดนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๖ วิธีพิจารณาตามที่กําหนดในขอกําหนดนี้ใหใชระบบไตสวน 
วิธีพิจารณาใดซึ่งขอกําหนดนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับไดและไมขัดตอขอกําหนดนี้   
ขอ ๗ ระยะเวลาตามที่ กํ าหนดไวในขอกําหนดนี้หรือตามที่ศาลกําหนด   เมื่อศาล

เห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีรองขอ  ศาลมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนเพื่อประโยชน 
แหงความยุติธรรม  เวนแตรัฐธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ 

ขอ ๘ ศาลมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจาย 
(๑) คาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง  คาที่พัก  และคาใชจายอื่น  ๆ  แกบุคคลใดที่ศาล 

เรียกมาใหถอยคํา  ใหความเห็น  หรือเบิกความ   
(๒) คาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวของกับการสงเอกสารหรือการดําเนินการใด

เพื่อประโยชนแหงการพิจารณาของศาล   
ขอ ๙ แบบพิมพที่ใชในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล  กําหนดใหใชเพื่อการใด   

มีรูปแบบ  ขนาดและขอความอยางใด  ใหเปนไปตามทายขอกําหนดนี้ 
ขอ ๑๐ ตุลาการอาจถูกคัดคานไดในเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสวนไดเสียเกี่ยวของในคํารองที่ขอใหวินิจฉัย 
(๒) เปนหรือเคยเปนสามีหรือภริยา  หรือญาติของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง  คือ  เปนบุพการีหรือ

ผูสืบสันดานไมวาชั้นใด  ๆ  หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงสามชั้น  หรือเปนญาติทาง 
การสมรสนับไดเพียงสองชั้น 
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) เคยถูกอางเปนพยาน   โดยที่ไดรูเห็นเหตุการณ  เวนแตเคยมีสวนรวมในวิธีพิจารณา 
ตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ  หรือเคยแสดงความเห็นในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษ 
ในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวของกับคํารองนั้น 

(๔) เปนผูแทนโดยชอบธรรมของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมากอน 
(๕) เปนกรรมการกฤษฎีกาหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งพิจารณาคํารองในเรื่องเดียวกันนั้นมากอน 
(๖) มีคดีอยูในระหวางการพิจารณาที่ตุลาการนั้นเอง  สามี  ภริยา  หรือญาติ  สืบสาโลหิต 

ตรงข้ึนไปหรือลงมาของตุลาการนั้นฝายหนึ่ง  พิพาทกับคูกรณี  สามี  ภริยา  หรือญาติสืบสาโลหิต 
ตรงข้ึนไปหรือลงมาของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 

ขอ ๑๑ เมื่อมีเหตุที่จะคัดคานอยางใดอยางหนึ่งตามขอ  ๑๐  เกิดข้ึนแกตุลาการคนใด  ตุลาการ
นั้นเองจะแถลงตอศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคาน  แลวขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได 

ขอ ๑๒ เมื่อมีเหตุที่ตุลาการอาจถูกคัดคานไดตามขอ  ๑๐  คูกรณีหรือผูเกี่ยวของอาจยก 
ขอคัดคานข้ึนอางโดยทําเปนคํารองคัดคานย่ืนตอศาลได  ไมวาในเวลาใด   ๆ กอนมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังชี้ขาด   

เมื่อมีการย่ืนคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง  ใหตุลาการซึ่งถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไว
จนกวาศาลจะไดมีการชี้ขาดในเรื่องที่คัดคานนั้น 

การกระทําใด  ๆ  ของตุลาการซึ่งถูกคัดคานที่ไดดําเนินไปกอนมีเหตุที่อาจถูกคัดคานนั้น   
ยอมสมบูรณไมเสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําส่ังยอมรับคํารองคัดคาน  เวนแตศาลจะกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๓ เมื่อมีการย่ืนคํารองคัดคานตุลาการคนใด  และตุลาการซึ่งถูกคัดคานไมขอถอนตัว
ออกจากการพิจารณาคดีนั้น  ใหศาลพจิารณาคํารองคัดคานและบันทึกคําชี้แจงของตุลาการซึ่งถูกคัดคาน  
โดยอาจฟงคําแถลงของคูกรณีและตุลาการซึ่งถูกคัดคาน  รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควร  
แลวออกคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคํารองคัดคานนั้น  คําส่ังดังกลาวใหเปนที่สุด 

เมื่อศาลตองพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ตุลาการซึ่งถูกคัดคานจะรวมพิจารณาหรือออกเสียง
ลงคะแนนชี้ขาดคํารองคัดคานมิได 

การชี้ขาดคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  
ใหถือตามคํารองคัดคาน 

ขอ ๑๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการทําคําวินิจฉัยหรือคําส่ังคดีใดมิได  
เวนแตมีเหตุที่อาจถูกคัดคานตามขอ  ๑๐  เหตุสุดวิสัย  เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได  หรือเหตุอื่น
ตามที่ศาลเห็นสมควร 
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 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๑๕ ในการพิจารณาคดี  ใหศาลมีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอยของการ

พิจารณาคดี  การใหบุคคลใดซึ่งฝาฝนออกไปนอกสถานที่พิจารณาและใหกระทําการใด  ๆ  เพื่อใหการ

พิจารณาคดีดําเนินไปโดยสงบเรียบรอย  และรวดเร็ว  รวมทั้งออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อใหการดําเนิน

กระบวนพิจารณาของศาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   

ขอ ๑๖ การรักษาระเบียบและความเรียบรอยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามา 

ในที่ทําการศาล  หรือบริเวณที่ทําการศาล  หรือเขาฟงการไตสวนของศาล  ตลอดจนมารยาทของบุคคล

เชนวานี้  ใหเปนไปตามระเบียบของศาล 
หมวด  ๒ 
อํานาจศาล 

 

 

ขอ ๑๗ ศาลมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี  ดังตอไปนี้ 

(๑) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  มติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปน

สมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ   

หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  ตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญ   

(๒) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการโดยใชสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม

วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๖๘  ของรัฐธรรมนูญ   

(๓) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  ตามมาตรา  ๙๑  ของรัฐธรรมนูญ 

(๔) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยคํารองอุทธรณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คัดคานวา   

มติของพรรคการเมืองที่ใหตนพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นมีลักษณะเปนการขัดตอ

สถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  หรือขัดหรือแยงกับหลักการ

พื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามมาตรา  ๑๐๖  (๗)  

ของรัฐธรรมนูญ 
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 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  ตามมาตรา  ๑๔๑  ของรัฐธรรมนูญ   

(๖) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา   ร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   หรือ 

รางพระราชบัญญัติใดที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวา  คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรได เสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการ   

อยาง เ ดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของร างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 

รางพระราชบัญญัติที่ตองยับย้ังไว  ตามมาตรา  ๑๔๐  และมาตรา  ๑๔๙  ของรัฐธรรมนูญ 

(๗) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว  

กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย

ตามมาตรา  ๑๕๐  ของรัฐธรรมนูญ  หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา  ๑๕๑  

ของรัฐธรรมนูญ  กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้น  ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

อีกคร้ังหนึ่ง  มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๑๕๔  ของรัฐธรรมนูญ 

(๘) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  รางขอบังคับ

การประชุมวุฒิสภา  และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา  ที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภา  

แลวแตกรณี  ใหความเห็นชอบแลว  แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีขอความขัดหรือแยง 

ตอรัฐธรรมนูญ   หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ   ตามมาตรา   ๑๕๕   

ของรัฐธรรมนูญ 

(๙) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และรางพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  มีการเสนอ  การแปรญัตติ  

หรือการกระทําดวยประการใด  ๆ  ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ  

มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย  ตามมาตรา  ๑๖๘  วรรคเจ็ด   

ของรัฐธรรมนูญ   

(๑๐) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  ตามมาตรา  ๑๘๒  

ของรัฐธรรมนูญ 
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 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑๑) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  การตราพระราชกําหนด  ไมเปนไปตามมาตรา  ๑๘๔  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๑๘๕  ของรัฐธรรมนูญ   

(๑๒) คดีที่ขอใหวินิจฉัยชี้ขาดวา  หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขต
พื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ   หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา  หรือมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง  หรือมีผลผูกพันดาน
การคา  การลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศ  อยางมีนัยสําคัญ  ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  
ตามมาตรา  ๑๙๐  ของรัฐธรรมนูญ 

(๑๓) คดีที่ขอใหพิจารณาวินจิฉัยวา  บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือ
ศาลทหาร  จะใชบังคับแกคดีใด  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๒๑๑  ของรัฐธรรมนูญ   

(๑๔) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
ตามคํารองของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญรับรองไว  ตามมาตรา  ๒๑๒   
ของรัฐธรรมนูญ 

(๑๕) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  กรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลทหาร  ต้ังแต 
สององคกรข้ึนไป  ตามมาตรา  ๒๑๔  ของรัฐธรรมนูญ   

(๑๖) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  กรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่ง  ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหาม  หรือกระทําการอันตองหาม  ตามมาตรา  ๒๓๓  ของรัฐธรรมนูญ 

(๑๗) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยส่ังยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในมาตรา  ๖๘  ของ 
รัฐธรรมนูญ  และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
ตามมาตรา  ๒๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 

(๑๘) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ  ตามคํารองของผูตรวจการแผนดิน  ตามมาตรา  ๒๔๕  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ 

(๑๙) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ 
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ตามคํารองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
ตามมาตรา  ๒๕๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ 
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 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒๐) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล 

หมวด  ๓ 
การย่ืน  การถอน  และการจําหนายคํารอง 

 

 

ขอ ๑๘ คํารองตามขอ  ๑๗  ตองทําเปนหนังสือ  ใชถอยคําสุภาพ  และอยางนอยตองมี

รายการดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง 

(๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของกับเหตุในคํารอง 

(๓) ระบุเร่ืองอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ  พรอมทั้งขอเท็จจริง  หรือพฤติการณที่เก่ียวของ 

(๔) คําขอที่ระบุความประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใดพรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง 

(๕) ลงลายมือชื่อผูรอง  แตในกรณีที่เปนการทําและย่ืนหรือสงคํารองแทนผูอื่น  ตองแนบ 

ใบมอบฉันทะใหทําการดังกลาวมาดวย 

คํารองที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ศาลหรือตุลาการประจําคดีอาจมีคําส่ัง 

ใหปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  ถามิไดปฏิบัติก็ใหศาลมีคําส่ังไมรับคํารองนั้น 

การจัดทํา  การย่ืน  และรายละเอียดของคํารอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศาล

กําหนด 

ขอ ๑๙ ใหนําความในขอ  ๑๘  มาใชบังคับแกคําชี้แจงแกขอกลาวหาโดยอนุโลม 

ขอ ๒๐ การย่ืนคํารองตอศาลตามขอ  ๑๗  ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

ขอกําหนดนี้  และกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล 

การย่ืนคํารองตามขอ  ๑๗  (๕)  ใหประธานรัฐสภาเปนผูย่ืนคํารองพรอมเอกสารประกอบ

ตามที่ศาลกําหนด 

การย่ืนคํารองตามขอ  ๑๗  (๑๓)  ใหศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลทหาร  ที่จะใช

บทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดี  สงความเห็นหรือคําโตแยงของคูความพรอมดวยเหตุผลไปยัง

สํานักงานศาลยุติธรรม  สํานักงานศาลปกครอง  หรือกรมพระธรรมนูญ  แลวแตกรณี  เพื่อสงใหศาล

พจิารณาวินิจฉัย   
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ขอ ๒๑ บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญรับรองไวมีสิทธิย่ืนคํารอง 

ตอศาลเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว   ทั้งนี้   

ตามมาตรา  ๒๑๑  มาตรา  ๒๔๕  (๑)  และมาตรา  ๒๕๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ 

ขอ ๒๒ การย่ืนคํารองของบุคคลตามขอ  ๒๑  นอกจากตองดําเนินการตามขอ  ๑๘  แลว  

ใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย 

ขอ ๒๓ คํารองที่ไดย่ืนตอศาล  กอนที่ศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง  ถาผูรองตาย  หรือมีการ

ขอถอนคํารอง  หรือศาลเห็นวาไมเปนประโยชนแกคดี  ศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได 

กรณีที่ผูรองไมดําเนินกระบวนพิจารณาตามคําส่ังศาลหรือตุลาการประจําคดีภายในเวลา 

ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาเปนการทิ้งคํารอง  และศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได 

หมวด  ๔ 
องคคณะและวิธีพิจารณา 

 

 

ขอ ๒๔ องคคณะของศาลในการพิจารณาคดีและการทําคําวินิจฉัย  ตองประกอบดวย 

ตุลาการไมนอยกวาหาคน   

ตุลาการซึ่งไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด  ยอมไมมีอํานาจในการทําคําวินิจฉัยคดีนั้น 

คําวินิจฉัยของศาลใหถือเสียงขางมาก  เวนแตมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ   

ขอ ๒๕ กรณีมีคํารองขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองใด  ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ

แตงต้ังตุลาการไมนอยกวาสามคน  เปนตุลาการประจําคดี  เวนแตกรณีตามขอ  ๑๗  (๕)  และ  (๙)   

หรือกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน  ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไมแตงต้ังตุลาการประจําคดีก็ได   

ในกรณีที่ไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ  หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหศาลมอบหมายตุลาการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แตงต้ังตุลาการประจําคดีแทน 

ใหตุลาการประจําคดีตามวรรคหนึ่งเปนเจาของสํานวน  มีอํานาจพิจารณารับคํารองไวพิจารณา

วินิจฉัยตามขอ  ๒๗  และออกคําส่ังใด  ๆ  ซ่ึงมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดคดีคําส่ังของตุลาการ

ประจําคดีใหถือเสียงขางมาก   
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ขอ ๒๖ กรณีมีคํารองขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยตามขอ  ๑๗  (๕)  หรือ  (๙)  หรือกรณีที่มี
ความจําเปนเรงดวนตามที่ศาลเห็นสมควร  และศาลไมไดแตงต้ังตุลาการประจําคดีไว  ใหศาลตรวจและ
มีคําส่ังรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

ขอ ๒๗ ใหตุลาการประจําคดีตามขอ  ๒๕  มีอํานาจตรวจและมีคําส่ังรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

กรณีตุลาการประจําคดีมีความเห็นควรสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย  ใหเสนอศาล
พิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันมีความเห็น  หากศาลเห็นพองดวยใหจัดทําเปนคําส่ังของศาล 

หากศาลไมเห็นพองดวยกับความเห็นของตุลาการประจําคดีตามวรรคสอง  ใหดําเนินการ 
ตามความเห็นของศาล 

ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ศาลหรือตุลาการประจําคดี  แลวแตกรณี  อาจมี
คําส่ังใหคูกรณีที่ดําเนินกระบวนพิจารณาไมถูกตอง  ดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองไดภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๙ เมื่อศาลหรือตุลาการประจําคดี   แลวแตกรณี   มีคําส่ัง รับคํารองที่มี คูกรณี 
ไวพิจารณาวินิจฉัย  ใหสงสําเนาคํารองแกผูถูกรอง  หรือมีคําส่ังแจงผูถูกรองมารับสําเนาคํารองภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

เมื่อผูถูกรองไดรับสําเนาคํารอง  ใหย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับ
สําเนาคํารอง  หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

กรณีผูถูกรองไมย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง  หรือ
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  หรือไมมารับสําเนาคํารองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหศาล
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

ขอ ๓๐ ผูรองจะแกไขเพิ่มเติมคํารอง  หรือผูถูกรองจะแกไขเพิ่มเติมคําชี้แจงแกขอกลาวหา
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลและตองเปนสาระสําคัญอันควรแกการแกไขเพิ่มเติมและ
เกี่ยวของกับเร่ืองเดิม  โดยใหทําเปนคํารองขอย่ืนตอศาล 

ขอ ๓๑ การสงคํารอง  ประกาศ   หรือเอกสารอื่นใด  ใหสงแกคูกรณีหรือผู เก่ียวของ   
ณ  ภูมิลําเนา  หรือถ่ินที่อยูปกติ  หรือสถานที่ติดตอแหงใดแหงหนึ่งตามที่คูกรณีหรือผูเกี่ยวของไดแจงไว 

ในกรณีไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ศาลหรือตุลาการประจําคดี  แลวแตกรณี  มีอํานาจสั่ง
ใหนําเอกสารดังกลาว  ปดไว  ณ  ที่ทําการศาล  หรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  หรือใหประกาศโดยวิธีอื่นใด
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ตามที่ศาลหรือตุลาการประจําคดีเห็นสมควร  และการปดหรือการประกาศดังกลาว  ใหถือวาไดมีการสง
เอกสารโดยชอบแลวนับแตวันปดหรือประกาศ 

ขอ ๓๒ ในการพิจารณาคดีของศาล  หากศาลเห็นวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได  ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได 

การไตสวนของศาล  ใหกระทําโดยเปดเผย  เวนแตเมื่อศาลเห็นเปนการสมควร  เพื่อรักษา
ความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการศาล  หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ  ศาลมีอํานาจกําหนดบุคคล
ที่มีสิทธิอยูในหองพิจารณาได 

เมื่อศาลประกาศกําหนดวันนัดไตสวนคร้ังแรก  ใหสงสําเนาประกาศแกคูกรณี  ไมนอยกวา 
สิบหาวันกอนวันนัด  สวนกําหนดวันนัดไตสวนคร้ังตอไป  ใหเปนไปตามที่ศาลกําหนด   

ประกาศตามวรรคสาม  ใหปดประกาศไว  ณ  ที่ทําการศาล 
ขอ ๓๓ คูกรณีจะอางตนเอง  บุคคลและหลักฐานอื่นเปนพยานไดตามที่ศาลเห็นสมควร  

และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
นั้น  ณ  ที่ทําการศาลในเวลาทําการไดตามที่ศาลกําหนด 

การอางพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ใหคูกรณีย่ืนบัญชีระบุพยานพรอมแสดงเหตุผล   
ความจําเปนในการอางพยานหลักฐาน  และวิธีการไดมาซ่ึงพยานหลักฐานดังกลาว 

คูกรณีอาจย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนไดตามที่ศาลเห็นสมควร   
พยานหลักฐานใดที่คูกรณีไมไดย่ืนบัญชีระบุพยานไว  คูกรณีไมอาจนําเขาสูการพิจารณาคดีได  

เวนแตศาลจะอนุญาตเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
ขอ ๓๔ เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม  ศาลอาจกําหนดใหมี

การตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได  และใหแจงคูกรณีทราบลวงหนา  ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันนัด
ตรวจพยานหลักฐาน 

กอนวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาเจ็ดวัน  ใหคูกรณีย่ืนบัญชีระบุพยาน
ตามขอ  ๓๓  วรรคสอง  ตอศาลพรอมสําเนาจํานวนเพียงพอตามที่ศาลกําหนด  และหากคูกรณีย่ืนบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมตองกระทํากอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จส้ิน   

การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม  เมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาล  โดยผูขอตองแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเปน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
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ขอ ๓๕ ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน  ใหคูกรณีนําพยานหลักฐานทั้งหมดย่ืนตอศาล
เพื่อใหทั้งสองฝายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาว  หากฝายใดไมอาจย่ืนพยานหลักฐานที่อยู
ในความครอบครองของตนตอศาลในวันนัดตรวจพยานหลักฐานได  อันเนื่องจากสภาพและความจําเปน
แหงพยานหลักฐานนั้น  ศาลอาจมีคําส่ังเปนอยางอื่น   

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลหรือตุลาการประจําคดีหรือตุลาการคนใด
คนหนึ่งที่ได รับมอบหมายสอบถามคูกรณีถึงความเกี่ยวของกับประเด็นและความจําเปนที่ตอง 
สืบพยานหลักฐานที่อางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่งแลวจดบันทึกรายงานการ
พิจารณาคดีไว  เมื่อเสร็จแลวใหศาลกําหนดวันนัดสืบพยาน   และแจงใหคูกรณีทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ขอ ๓๖ การไตสวนของศาลใหคูกรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่ศาลกําหนดและใหมีการสืบ
พยานหลักฐานที่คูกรณีไมรับกัน 

ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันไตสวน  ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
ขอ ๓๗ ในการไตสวนของศาล  หากศาลเห็นวาคดีใดมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  ศาลจะงดการไตสวนก็ได   
ขอ ๓๘ การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ  ใหศาลกําหนดและกระทําเทาที่

จําเปน 
การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผู เชี่ยวชาญ  ใหศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยาน

ผูเชี่ยวชาญเอง  กอนทําการไตสวนใหศาลแจงใหพยานทราบถึงประเด็นและขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวน   
แลวใหพยานเบิกความในขอนั้นโดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามของศาล 

เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ศาลอาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็น
และขอเท็จจริงที่ศาลกําหนดไวก็ได  โดยใหฝายที่อางพยานเปนผูซักถามกอน 

ขอ ๓๙ ศาลอาจอนุญาตใหสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลตามที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝายรองขอโดยระบบการประชุมทางวีดิทัศนได  โดยใหฝายที่รองขอเปนผูดําเนินการเพื่อจัดใหมี
ระบบดังกลาวและเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด 

การสืบพยานตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวากระทําในหองพิจารณาของศาล 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  หรือในกรณีที่คูกรณีฝายที่อางพยานนั้นรองขอและศาล

อนุญาต  ศาลอาจกําหนดใหพยานบุคคลที่ตองมาเบิกความ  เสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ
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 หนา   ๒๕ 
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ความเห็นลวงหนาตอศาล  ตามประเด็นที่ศาลกําหนดหรือที่คูกรณีฝายที่รองขอกําหนดและศาลอนุญาต  

โดยใหสงตนฉบับบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาล  และสําเนาแกคูกรณี 

ฝายอื่นทราบกอนวันนัดสืบพยานบุคคลนั้นไมนอยกวาเจ็ดวัน 

คูกรณีที่ติดใจคัดคานขอเท็จจริงในบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนา

ดังกลาวในประเด็นใด  ใหทําคําคัดคานเปนหนังสือย่ืนตอศาลกอนวันนัดสืบพยานบุคคลนั้นไมนอยกวา

สามวัน  มิฉะนั้น  ใหถือวาไมติดใจคัดคาน 

ในวันนัดสืบพยาน  ใหพยานรับรองบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนา  

แลวตอบขอซักถามเพิ่มเติมของศาลและคูกรณีฝายอื่นตามประเด็นที่เสนอตอศาลตามความในวรรคสอง

และศาลอนุญาต  หากพยานไมมาศาล  หรือมาศาล  แตไมยอมตอบขอซักถาม  ใหศาลปฏิเสธที่จะรับฟง

บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาของพยานบุคคลนั้นเปนพยานหลักฐานในคดี   

เวนแตมีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ศาลจะรับฟง

บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาของพยานบุคคลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่น

นั้นก็ได 

พยานบุคคลใดย่ืนบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตามวรรคหนึ่งตอศาลแลว  

จะขอถอนบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนานั้นมิได  และเมื่อพยานรับรอง 

บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาแลว  ใหถือวาบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ

ความเห็นลวงหนานั้นเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของพยาน 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  หรือในกรณีที่คูกรณีฝายที่อางพยานนั้นรองขอและศาล

อนุญาต  ศาลอาจกําหนดใหพยานบุคคลใดเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นตอศาล

ตามประเด็นที่ศาลกําหนด  แทนการมาเบิกความโดยพยานไมตองมาศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบ

คําส่ังศาลก็ได 

ใหศาลสงสําเนาบันทึกคําพยานตามวรรคหนึ่งใหคูกรณีทราบหรือมีคําส่ังแจงใหคูกรณีมารับ

สําเนาบันทึกคําพยานภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  และหากคูกรณีติดใจคัดคานขอเท็จจริงในบันทึก

ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นดังกลาวในประเด็นใด  ใหทําคําคัดคานเปนหนังสือย่ืนตอศาล

ภายในสามวันนับแตวันไดรับสําเนาบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นนั้น  มิฉะนั้น  ใหถือวา

ไมติดใจคัดคาน 
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ศาลอาจนัดใหพยานมาศาลเพื่อตอบขอซักถามเพิ่มเติมของศาล  หรือของคูกรณี  ตามประเด็นที่

เสนอตอศาลตามความในวรรคสองและศาลอนุญาต  ในกรณีเชนนี้  ถาพยานบุคคลนั้นไมมาศาล  หรือ

มาศาล  แตไมยอมตอบขอซักถาม  ใหศาลปฏิเสธที่จะรับฟงบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ

ความเห็นของพยานบุคคลนั้นเปนพยานหลักฐานในคดี  เวนแตมีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาล

เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ศาลจะรับฟงบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น

ของพยานบุคคลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นนั้นก็ได 

ขอ ๔๒ ระหวางการไตสวนของศาลใหศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไวในสํานวน

และจัดใหคูกรณีลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

การบันทึกคําเบิกความของพยานในการไตสวน   ใหบันทึกการพิจารณาโดยใชเคร่ือง

บันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพและเสียง  หรือวิธีการอื่นตามที่ศาลกําหนด 

ขอ ๔๓ กรณีที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดี

หรือปดคดี  ก็ใหกระทําไดตามที่ศาลเห็นสมควร 

การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีของคูกรณีตองทําเปนหนังสือ  เวนแตศาลเห็นสมควร 

ใหกระทําดวยวาจา 

การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจา  ใหผูรองเปนผูแถลงกอนและใหผูถูกรองแถลง 

ในลําดับถัดไป 

การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาของแตละฝาย  ศาลจะซักถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจาก

ผูแถลงในระหวางการแถลง  หรือภายหลังการแถลงก็ได   

การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาตามวรรคสามและวรรคสี่  ใหนําความในขอ  ๔๒  

มาใชบังคับโดยอนโุลม 

ขอ ๔๔ ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย  คูกรณี  พยาน  หรือผูเก่ียวของ   

จะใหขอเท็จจริงหรือความเห็นแลวแตกรณีเปนหนังสือก็ได  โดยตองไดรับอนุญาตจากศาล 

ขอ ๔๕ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใด

มาใหถอยคํา  ตลอดจนขอใหพนักงานสอบสวน  หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือราชการสวนทองถิ่น  ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได 

ศาลมีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดนี้ใหตุลาการเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา   

ขอ ๔๖ ศาลอาจสั่งงดการสืบพยานหลักฐานใด  ๆ  ที่เห็นวาไมเก่ียวของกับเร่ืองที่พิจารณา
วินิจฉัย  หรือไมมีความจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย  หรือจะทําใหคดีลาชาโดยไมสมควร 

ขอ ๔๗ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  หรือโดยคูกรณีรองขอ  ศาลอาจสั่งใหมีการนําสืบ
พยานหลักฐาน  ตรวจสอบบันทึก  เอกสาร  วัตถุ  หรือสถานท่ี  ไมวาจะกระทําในเวลาใด  ภายในหรือ
ภายนอกที่ทําการศาลก็ได 

ขอ ๔๘ ศาลมีอํานาจในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยวาพยานหลักฐานใด  ๆ  
ที่ไดมา  หรือมีอยู  หรือที่คูกรณีนํามาสืบนั้น  เก่ียวกับประเด็นและเปนอันเพียงพอใหฟงเปนยุติได
หรือไม 

ขอ ๔๙ การพิจารณาคดีของศาลใหกระทําดวยความรวดเร็ว   เวนแตมี เหตุสุดวิสัย   
เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได  หรือเหตุอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  
ศาลจะสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก็ได 

ขอ ๕๐ การพิจารณาวินิจฉัยของศาลใหวินิจฉัยทุกประเด็นที่ศาลกําหนด  โดยตุลาการ 
ที่เปนองคคณะทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลกําหนดมิได 

ขอ ๕๑ ใหศาลเปนผูบันทึกรายงานการพิจารณาคดี   
ขอ ๕๒ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อ 

ในคําส่ัง  ประกาศ  หรือหนังสืออื่นใดของศาล 

หมวด  ๕ 
การทําคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง 

 

 

ขอ ๕๓ คําวินิจฉัยของศาลอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา  สรุป
ขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา  เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  และ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิง 

คําวินิจฉัยของศาลตองลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย  ถาตุลาการคนใดมีเหตุจําเปน 
ไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหองคคณะนั้นมอบหมายใหตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เปนองคคณะจดแจง
เหตุดังกลาวแลวกลัดรวมไวกับคําวินิจฉัย 
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 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๕๔ ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตน

เปนหนังสือ  พรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ  เมื่อการลงมติเสร็จส้ิน  ใหตุลาการซึ่งเปน

องคคณะจัดทําคําวินิจฉัยของศาล 

การทําคําวินิจฉัยของศาลตามวรรคหนึ่ง  องคคณะอาจมอบหมายใหตุลาการคนใดคนหนึ่ง 

เปนผูจัดทําคําวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เปนองคคณะทุกคน  ใหประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๕๕ คําวินิจฉัยของศาลใหเปนเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลอื่น   

และองคกรอื่นของรัฐ 

คําวินิจฉัยของศาลใหมีผลในวันอาน   

ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองที่มีคูกรณี  ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย  แลวแตกรณี  

ทราบนัดโดยชอบแลวไมมา  ใหศาลบันทึกไวและใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นไดอานโดยชอบแลว   

ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองที่ไมมีผูถูกรอง  ใหศาลแจงคําวินิจฉัยของศาลแกผูรองและใหถือวา

วันที่ศาลลงมติซ่ึงเปนวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน 

ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองตามขอ  ๑๗  (๑๑)  วา  ไมเปนไปตามมาตรา  ๑๘๔  วรรคหนึ่ง

หรือวรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ  หรือขอ  ๑๗  (๑๓)  (๑๔)  (๑๘)  หรือ  (๑๙)  วาขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดทําประกาศผลแหงคําวินิจฉัย

ของศาลสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว 

การแจงใหมาฟงและการอานคําวินิจฉัยของศาลตามวรรคสามและการแจงตามวรรคสี่   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศาลกําหนด 

ขอ ๕๖ คําส่ังจําหนายคํารองตามขอ  ๒๓  และคําส่ังไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย 

ตามขอ  ๒๗  วรรคสอง  ตองประกอบดวยความเปนมาโดยยอของคํารอง  ความเห็นประกอบ   

และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิง   

ใหนําความในขอ  ๕๔  วรรคสอง  มาใชบังคับในการทําคําส่ังโดยอนุโลม  เมื่อจัดทําคําส่ัง

เสร็จแลว  ใหแจงคูกรณีทราบ  พรอมปดประกาศไว  ณ  ที่ทําการศาลไมนอยกวาสิบหาวัน 
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 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๕๗ ในกรณีที่คําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลมีขอผิดพลาดหรือผิดหลง  เมื่อศาลเห็นเอง  
หรือเมื่อคูกรณีรองขอและศาลเห็นสมควร  ศาลจะมีคําส่ังแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาด  หรือผิดหลงเชนวานั้น
ใหถูกตองก็ได   

การทําคําส่ังแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง  จะตองไมเปนการกลับหรือแกผลในคําวินิจฉัยหรือ
คําส่ังเดิม  เมื่อไดทําคําส่ังเชนวานั้นแลว  ใหแจงผูรองหรือคูกรณีแลวแตกรณีไดรับทราบ  และใหนํา
ความขอ  ๕๔  วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการทําคําส่ังตามขอนี้  ใหเปนไปตามที่ศาลกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๕๘ บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา  ๓๕  วรรคส่ี  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  
ใหศาลดําเนินการตอไป 

ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับแกคดีที่ไดย่ืนคํารองไวกอนวันที่ขอกําหนดนี้ใชบังคับ  และใหใช
ขอกําหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา  วิธีพิจารณา  และการทํา 
คําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนคํารองนั้นบังคับตอไป  เวนแตศาลจะเห็นสมควร
กําหนดเปนอยางอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิรัช  ล้ิมวิชัย 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

246

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

ท่ี 18 - 22/2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



248

DPU



249

DPU



250

DPU



251

DPU



252

DPU



253

DPU



254

DPU



255

DPU



256

DPU



257

DPU



258

DPU



259

DPU



260

DPU



261

DPU



262

DPU



263

DPU



264

DPU



265

DPU



266

DPU



267

DPU



268

DPU



269

DPU



270

DPU



271

DPU



272

DPU



273

DPU



274

DPU



275

DPU



276

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน 

ของ นายชัช ชลวร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
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 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดสีวนตน 

ของ  นายชัช  ชลวร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาท่ี  ๑๘/๒๕๕๕ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๑๙/๒๕๕๕ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๒๐/๒๕๕๕ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๒๑/๒๕๕๕ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๒๒/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

ประเด็นวินิจฉยั 

ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘   

หรือไม 

ประเด็นท่ีสอง  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนไปตามมาตรา  ๒๙๑  หรือไม  

สามารถแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม 

ประเด็นที่สาม  การแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๙๑  มีปญหาวาเปนการลมลางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม 

ประเด็นที่ส่ี  หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  จะถือเปนเหตุ 

ใหศาลรัฐธรรมนูญตองส่ังยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ 

บริหารพรรคการเมืองหรือไม 

ความเห็น 

ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘   

หรือไม 
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 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอเท็จจริงตามคํารอง  คําชี้แจงแกขอกลาวหา  เอกสารประกอบ  และทางการไตสวน  สรุปไดวา   

ในคดีนี้  ผูรองทั้งหาย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๘  โดยอางวา  ผูถูกรองท่ี  ๒  ถึงที่  ๖  ย่ืนญัตติขอแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  

โดยเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี..)  พุทธศักราช  ....  รวม  ๓  ฉบับ  

และเสนอญัตติดังกลาวตอผูถูกรองที่  ๑  แลว  และผูถูกรองท่ี  ๑  เห็นชอบใหบรรจุระเบียบวาระการประชุม

รวมกันของรัฐสภา  โดยที่ประชุมรัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่  ๑  ลงมติรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่..)  พุทธศักราช  ....  ทั้ง  ๓  ฉบับ  และตั้งกรรมาธิการ 

ขึ้นคณะหนึ่งจํานวน  ๔๕  คน  โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรีเปนหลัก 

ในการพิจารณา  และในการพิจารณาวาระที่  ๒  ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตราและพิจารณาวาระท่ี  ๒  

เสร็จส้ินแลว  ใหรอไวสิบหาวันและกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบในวาระที่  ๓   

ในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ผูรองทั้งหาเห็นวา  การดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรอง 

ทั้งหกไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  เพราะมิใชเปนการแกไขเพ่ิมเติมแตเปน 

การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับ  มีผลใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงเปนการกระทาํเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง 

ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๖๘  ผูรองทั้งหาย่ืนคํารองตออัยการสูงสุดแลว  แตในระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เพ่ือพิจารณาของอัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  ผูรองทั้งหาย่ืนคํารองตอ 

ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง  ขอให ส่ังเลิกการกระทําใด  ๆ  เกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ดังกลาว  ใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองที่  ๓  (พรรคเพ่ือไทย)   

และผูถูกรองที่  ๔  (พรรคชาติไทยพัฒนา)  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค

ของผูถูกรองท่ี  ๓  และผูถูกรองที่  ๔  ตอมาเมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  อัยการสูงสุดมีความเห็น 

จากการตรวจสอบขอเท็จจริงวา  อัยการสูงสุดไมย่ืนคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทํา 
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 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ตามมาตรา  ๖๘  เนื่องจากขอเท็จจริงยังไมพอฟงวามีพฤติการณหรือการกระทําอันเปนเหตุใหตองย่ืน 

คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๘  บัญญัติวา   

“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  มิได 

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ผูทราบการกระทําดังกลาว 

ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว   

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง   

ศาลรัฐธรรมนูญอาจส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม  ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะที่กระทําความผิด 

ตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว” 

เห็นวา  บทบัญญัติมาตรา  ๖๘  บัญญัติไวในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

สวนที่  ๑๓  สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  โดยมีวัตถุประสงคหามบุคคลใดใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหไดมา 

ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  และ 

ใหบุคคลใดก็ตามที่ทราบวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการดังกลาวใหมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ   

โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  หลักการนี้

บัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๓  ตอมา 

เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ใชบังคับ  ไดบัญญัติรับรองสิทธิพิทักษ

รัฐธรรมนูญไวเชนกันในมาตรา  ๖๘  โดยมีหลักการใหบุคคลใดจะใชสิทธิตามบทบัญญัติมาตรานี้ได 

ก็ตอเมื่อปรากฏเหตุตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่งท่ีมีบุคคลหรือพรรคการเมืองมีการกระทําโดยมีเจตนา 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหไดมา 
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ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  และ 

การกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองดังกลาวโดยความหมายตามบทบัญญัติมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง   

ไมอาจอางวาเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไดโดยชอบ  การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของ

บุคคลเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคสองท่ีบัญญัติวา  “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด 

กระทําการตามวรรคหนึ่ง  ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตทั้งนี้   

ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”  ขั้นตอนของการใชสิทธิจึงเริ่มเมื่อมี 

ผูทราบวาบุคคลหรือพรรคการเมืองใดมีการกระทําตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  บุคคลผูทราบเรื่อง

ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง  จากนั้นอัยการสูงสุดมีอํานาจตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของเรื่องที่เสนอแกตน  และมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัยส่ังการตอไป   

ผูที่ทราบการกระทําตามความในมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  นี้  ไมมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได 

โดยตรง  เนื่องจากกรณีที่ปรากฏมีการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  

โดยมีเจตนาเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือ

เพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

ผลของการกระทําดังกลาวยอมกระทบตอปวงชนชาวไทยเจาของอํานาจอธิปไตย  ปวงชนชาวไทย 

ซึ่งประกอบกันเปนรัฐจึงเปนผูไดรับความเสียหาย  ประชาชนแตละคนไมมีผูใดไดรับความเสียหายเปนพิเศษ 

แตกตางกัน  กรณีจึงไมกอใหเกิดสิทธิแกบุคคลหรือคณะบุคคลใดจะใชสิทธิเฉพาะของตัวเองในการปองกัน 

พิทักษรัฐธรรมนูญดวยการเสนอเรื่องใหศาลรฐัธรรมนูญมีคําวินจิฉัย  เมื่อบุคคลใดทราบการกระทําดังกลาว

ตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินการตรวจสอบการกระทํานั้นเพ่ือใหอัยการสูงสุดเปนผูกล่ันกรอง

ขอเท็จจริงเสียกอนวามีมูลเหตุเพียงพอที่จะย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการตามมาตรา  ๖๘  

วรรคสอง  หรือไม  ประกอบกับอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจในการใชบังคับกฎหมายอาญา  โดยเฉพาะ 

การกระทําดังกลาวยังเปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาอันเปนความผิด 

อาญาแผนดินดวย  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  จึงบัญญัติใหการเสนอเรื่องของอัยการสูงสุดตอศาลรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือวินิจฉัยนั้นไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว  และหากใหบุคคลผูทราบ

การกระทําตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ใชสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดแลว  อัยการสูงสุด
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ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวดําเนินการอะไรตอไมได  ทําใหบทบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของอัยการสูงสุด 

ดังกลาวไมมีผลใชบังคับ  จากเหตุผลดังกลาวจึงเห็นวา  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  กําหนดขั้นตอนการใช 

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญของบุคคลซึ่งเปนผูทราบการกระทําใหตองเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพ่ือตรวจสอบ

ขอเท็จจริง  และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวามีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําตามวรรคหนึ่ง  อัยการสูงสุด 

มีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัยตอไป  ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

ที่ไมปรากฏวามีเจตนาใหอํานาจบุคคลใดย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  เมื่อขอเท็จจริงของคดีนี้ 

ฟงไดวา  การย่ืนคํารองของผูรองทั้งหาเปนการย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง  แมผูรองทั้งหาจะเสนอเรื่อง

ใหอัยการสูงสุดแลวและอยูในระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงและการพิจารณาของอัยการสูงสุดก็ตาม  

กรณีก็ไมอาจทําใหผูรองท้ังหามีสิทธิย่ืนคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  โดยตรงได   

มีประเด็นที่ผูถูกรองที่  ๓  โตแยงวา  ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบการแกไขรัฐธรรมนูญ  

เพราะไมมีมาตราใดบัญญัติใหอํานาจ  และบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

ดวยกันเอง  มิได  นั้น  เห็นวา  รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไวเปน 

การเฉพาะในหมวด  ๑๕  มาตรา  ๒๙๑  ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการของการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  โดยบัญญัติวา   

“มาตรา  ๒๙๑  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑)  ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  

หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ

กฎหมาย   

ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ  จะเสนอมิได 

(๒)  ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมและใหรัฐสภาพิจารณา 

เปนสามวาระ 
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(๓)  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 

โดยเปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติมนั้น  ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๔)  การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 

จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมดวย 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  ใหถือเอาเสียงขางมาก 

เปนประมาณ 

(๕)  เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลว  ใหรอไวสิบหาวัน  เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภา

พิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 

(๖)  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย  ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 

โดยเปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๗)  เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว  ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกลา 

ทูลกระหมอมถวาย  และใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๕๐  และมาตรา  ๑๕๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เห็นวา  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติท่ีผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้น

เพ่ือใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ  กรณีหากปรากฏสภาพการณของสังคมรัฐมีการเปล่ียนแปลงทําให

บทบัญญัติใด ๆ  ของรัฐธรรมนูญท่ีใชบังคับไมสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว  ประชาชนมีเจตนารมณ

รวมกันใหแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจึงมีบทบัญญัติวางหลักเกี่ยวกับการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไวลวงหนาเพ่ือใหมีรัฐธรรมนูญใชบังคับอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณและ

ความตองการของประชาชนในชวงเวลาใด ๆ  ดวยวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  โดยหลักการแลว 

ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญจะกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญไว  สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๑  

กําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๓๖  (๑๖)  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาจะแตกตางจากกระบวนการ 

ตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ขอแตกตางที่สําคัญจะเห็นได 
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 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ตามมาตรา  ๒๙๑  ที่กําหนดผูมีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมในกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภาหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีจํานวนมากกวาการเสนอรางพระราชบัญญัติหรือ 

รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ  กระบวนการพิจารณาของรัฐสภากําหนดเปน  ๓  วาระ  การออกเสียง 

ลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการและในวาระที่สามขั้นสุดทาย  ใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 

โดยเปดเผย  คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่  ๑  ตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของทั้งสองสภา  คะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่สามตองมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

ของทั้งสองสภา  เปนตน  ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไมมีบทบัญญัติใด

ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  เพราะรัฐสภาไมไดใชอํานาจในฐานะ

ฝายนิติบัญญัติ  หากแตใชอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญ  ตามท่ีผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดมอบหมาย 

ใหตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๑  ศาลรัฐธรรมนูญ 

เปนองคกรใชอํานาจตุลาการในลักษณะของการถวงดุลการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร

ตามหลักการแยกใชอํานาจอธิปไตยออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการ   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจจะตรวจสอบอํานาจการจัดทํารัฐธรรมนูญหรือ

อํานาจการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญได  แตอยางไรก็ตาม  ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรใชอํานาจตุลาการ

อาจใชอํานาจปฏิเสธไมบังคับรับรองบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญที่เห็นโดยชัดแจงวาบัญญัติขึ้นโดยไมเปน

ตามเจตนารมณของปวงชนชาวไทยซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  ดังนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจ

วินิจฉัยคํารองทั้งหาที่ขอใหตรวจสอบกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๒๙๑  ได 

ประเด็นท่ีสอง  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนไปตามมาตรา  ๒๙๑  หรือไม  

สามารถแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม 

เห็นวา  บทบัญญัติมาตรา  ๒๙๑  ของรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติอยูในหมวด  ๑๕  วาดวย 

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  โดยเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ  และกําหนดขอหามตามมาตรา  ๒๙๑  (๑)  วรรคสอง  ไวแตเฉพาะการหามเสนอญัตติ 

ขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ  การกําหนดเงื่อนไขในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  แสดงเจตนาไวชัดเจนวาใหมีการแกไขเพ่ิมเติม
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 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

รัฐธรรมนูญไดตราบเทาที่มีเนื้อหาไมเขาเงื่อนไขท่ีเปนขอหาม  โดยมิไดบัญญัติขอหามในเรื่องอื่น  รวมทั้ง

การแกไขเพ่ิมเติมโดยใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ฉบับป  ๒๕๕๐   

ตามมาตรา  ๒๙๑  มีการแกไขเพ่ิมเติมรวม  ๒  ครั้ง  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๔   

ซึ่งเปนการแกไขเพ่ิมเติมและยกเลิกความเปนรายมาตรา  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑   

ไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไวทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๓๔  มาตรา  ๒๑๑  ตอมามีการแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๕)  พุทธศักราช  ๒๕๓๘  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่  ๖)  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  บัญญัติใหเพ่ิมความเปนหมวด  ๑๒  การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม  

มาตรา  ๒๑๑  ทวิ  ถึงมาตรา  ๒๑๑  เอกูนวีสติ  ซึ่งมีเนื้อหาสาระใหมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธี 

การจัดทํารัฐธรรมนญูฉบับใหมเพ่ือใชแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม  โดยใหจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือทํา 

หนาท่ียกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวใหนําเสนอตอรัฐสภาพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบ  และในกรณี 

ที่มีคะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา   

ใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพ่ือใหประชาชนออกเสียงลงคะแนนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ 

รางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอตามมาตรา  ๒๑๑  ปณรส  วรรคหา  และตอมาไดมีการจัดทํา

รัฐธรรมนูญแลวไดประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ซึ่งปรากฏ

ไดรับการยอมรับวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยฉบับหนึ่ง  จึงกลาวไดวา  การแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญที่เปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในอดีตไดเคยกระทํามาแลว   

สําหรับกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในคดีนี้  ขอเท็จจริงฟงไดวา  ผูถูกรองที่  ๒  ถึงที่  ๖   

ไดเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมโดยเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  

พุทธศักราช  ....  และผูถูกรองที่  ๑  นําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาโดยดําเนินการตามที่มาตรา  ๒๙๑  

กําหนดไวแลว  และอยูในระหวางรอการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  ๓  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  กําหนดแลว  สวนการพิจารณาวา 

การแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญทั้งฉบับกระทําไดหรือไม  เมื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....  มาตรา  ๔  ที่ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด  ๑๖  การจัดทํา
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 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม  มาตรา  ๒๙๑/๑  ถึง  มาตรา  ๒๙๑/๑๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม  โดยรางมาตรา  ๒๙๑/๑   

ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี้โดยสภารางรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและคัดเลือก  และกําหนดกรอบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญไวใน

รางมาตรา  ๒๙๑/๑๑  วรรคหา  วา  รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ  หรือเปล่ียนแปลงแกไข

บทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญนี้   

จึงเปนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขอันเปนขอหามที่รัฐธรรมนูญ  ฉบับป   

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙๑  (๑)  วรรคสอง  กําหนดไว  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงเปนไป 

ตามมาตรา  ๒๙๑  และสามารถแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับได 

ประเด็นที่สาม  การแกไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๙๑  มีปญหาวาเปนการลมลางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม 

เห็นวา  การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง 

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้เปนขอหามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ซึ่งหามมิให

บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือการกระทําดังกลาว  บทบัญญัติมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  

มีองคประกอบ  ๓  สวน  ดังนี้  ผูกระทําคือ  บุคคลซึ่งรวมถึงพรรคการเมืองตามความในวรรคสองดวย  

การกระทําคือการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  และเจตนาของการกระทํา  คือ  เพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  สวนกรณีของ 

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๒๙๑  เมื่อพิจารณาองคประกอบตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  

แลวเห็นวา  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดกําหนดขึ้นเพ่ือให

มีการแกไขรัฐธรรมนูญ  ซึ่งกําหนดผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญไว  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  กําหนดใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  ประกอบมาตรา  ๑๓๖  (๑๖)  และมีขอกําหนดหามเสนอญัตติขอแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ  ตามมาตรา  ๒๙๑  (๑)  วรรคสอง  การแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญของรัฐสภาตามคํารองทั้งหาฉบับอันเปนประเด็นพิจารณาคดีนี้จึงมิไดเปนการใชสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดตามรัฐธรรมนูญ  หากแตเปนการใชอํานาจแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  และไมอาจแปลเจตนารมณของการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญของรัฐสภาซึ่งเสนอใหมีการแกไขใหจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมและใหประชาชนออกเสียง

ประชามติวาเปนการกระทําเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง 

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  เพราะประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตยจะเปน 

ผูลงคะแนนออกเสียงประชามติตัดสินใจอันเปนการกระทําที่รัฐสภาเคารพตอเจตนารมณของประชาชน  

ดังจะเห็นไดวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....   

มีเนื้อหากําหนดขอหามไวในรางมาตรา  ๒๙๑/๑๑  วรรคหา  วา  รางรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปน 

การเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือ

เปล่ียนแปลงรูปของรัฐ  หรือเปล่ียนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได  

ทั้งยังใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  เขามามีสวนรวมใน 

การจัดทําโดยการเลือกตัง้สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน  ๗๗  คน  และการใหความคิดเห็นซึ่งกําหนด 

ใหสภารางรัฐธรรมนูญตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคในการจัดทํา 

รางรัฐธรรมนูญ  ดวย  เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมเสร็จ  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เปนผูมีอํานาจในการใหความเห็นชอบดวยการออกเสียงลงประชามติ  และเมื่อมีประชามติเห็นชอบ   

ใหนําขึ้นทูลเกลา  ฯ  ถวาย  และนําบทบัญญัติวาดวยการตราพระราชบัญญัติ  มาตรา  ๑๕๐  และ 

มาตรา  ๑๕๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  โดยใหประธานรัฐสภาเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

นอกจากนี้ปรากฏขอเท็จจริงจากทางการไตสวนไดวา  ผูถูกรองท่ี  ๑  ใหถอยคํายืนยันตอศาลรัฐธรรมนูญวา   

การใชอํานาจตามมาตรา  ๒๙๑/๑๓  วรรคสอง  ในการพิจารณาวารางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญ 

จัดทําเสร็จส้ินแลววามีลักษณะตามมาตรา  ๒๙๑/๑๑  วรรคหา  หรือไม  นั้น  ผูถูกรองท่ี  ๑  จะไมใช 
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อํานาจวินิจฉัยโดยลําพังแตจะตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเปนท่ียอมรับและจะวินิจฉัย

เปนไปตามมติของคณะกรรมการดังกลาว  จึงเห็นไดวา  กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมดังกลาว

ยังคงยึดหลักการสําคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดังนั้น  

การแกไขรัฐธรรมนญูตามมาตรา  ๒๙๑  จึงไมมีปญหาวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

ประเด็นที่ส่ี  หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  จะถือเปนเหตุ 

ใหศาลรัฐธรรมนูญตองส่ังยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ 

บริหารพรรคการเมืองหรือไม 

เห็นวา  เมื่อวินิจฉัยแลววา  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๙๑  ไมเปนเหตุ 

ตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  จึงไมมีเหตุใหตองส่ังยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘   

วรรคสาม  และไมมีเหตุส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคส่ี   

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงส่ังยกคํารองทั้งหาฉบับ 

 

นายชัช  ชลวร  

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู   
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     ปการศึกษา 2547  นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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