• อํานาจหน้ าทีของศาลรัฐธรรมนูญ
รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าํ หนดให้ศาลรั ฐธรรมนู ญ
มีอาํ นาจหน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซึงอาจแบ่งได้เป็ น ๙ ประการคือ
(๑) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่ างกฎหมาย และร่ างข้อบังคับการประชุมของ
ฝ่ ายนิติบญั ญัติก่อนทีจะประกาศใช้บงั คับมิให้ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(๒) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีประกาศใช้บงั คับแล้วมิให้ขดั หรื อ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(๓) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือนไขการตราพระราชกําหนดมิให้ขดั หรื อ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(๔) การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อกรรมาธิ การ กระทําการใด
เพือให้ตนมีส่วนโดยตรงหรื อโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรื อไม่
(๕) การวินิจฉัยปั ญหาความขัดแย้งเกียวกับอํานาจหน้าทีระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรื อ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญทีมิใช่ศาลตังแต่สององค์กรขึนไป
(๖) การวินิจฉัยมติหรื อข้อบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการวินิจฉัยกรณี บุคคลหรื อพรรคการเมืองใช้สิทธิ และเสรี ภาพในทางการเมืองโดยมิชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
(๗) การวินิจฉัยสมาชิ กภาพหรื อคุณสมบัติของสมาชิ กรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการ
เลือกตัง
(๘) การวินิจฉัยหนังสื อสนธิสญ
ั ญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรื อไม่
(๙) อํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
อํานาจหน้ าทีของศาลรัฐธรรมนูญทัง ๙ ประการ ดังกล่าวข้ างต้ นมีรายละเอียดดังนี
๑. การวินิจฉัยความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของร่ างกฎหมายและร่ างข้ อบังคับการประชุ มของ
ฝ่ ายนิติบัญญัติก่อนทีจะประกาศใช้ บังคับมิให้ ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ
๑.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑)
พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มี ส ถานะที แตกต่ า งจากพระราชบัญ ญัติ ท ัวไป กล่ า วคื อ ก่ อ นที จะนํา ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือพระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระ
ปรมาภิไธย รัฐธรรมนู ญกําหนดเป็ นบทบังคับว่าต้องสงร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
นันให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญก่อน
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พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๙ ฉบับคือ
(๑) พระราชบัญญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้ว ยการเลื อกตังสมาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึงสมาชิกวุฒิสภา
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๑.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔)
รางพระราชบัญญัติใดทีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนทีนายกรัฐมนตรี จะนําขึนทูล
เกลาทูลกระหมอมถวายเพือพระมหากษัตริ ยทรงลงพระปรมาภิไธย หรื อรางพระราชบัญญัติใดที
รั ฐสภาลงมติ ยืน ยัน และก อนที นายกรั ฐ มนตรี จะนํารางพระราชบัญญัติ ดัง กล่ า วขึ นทู ล เกลาทู ล
กระหมอมถวายอีกครังหนึงนัน ถ้า
(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อสมาชิกของทังสองสภารวมกัน มี
จํานวนไม น อยกวาหนึ งในสิ บของจํานวนสมาชิ กทังหมดเทาที มี อยูของทังสองสภาเห็ น วาราง
พระราชบัญญัติดงั กลาวมีขอความขัดหรื อแยงตอรัฐธรรมนูญนี หรื อกระบวนการตรากฎหมายไม
ถู ก ต องตามบทบั ญ ญั ติ แ ห งรั ฐ ธรรมนู ญ นี ให เสนอความเห็ น ต อ ประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรื อประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาทีไดรับความเห็นดังกล
าวสงความเห็นนันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรี ทราบโดยไมชักชา
(๒) นายกรัฐมนตรี เห็นวารางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีขอความขัดหรื อแยงตอรั ฐ
ธรรมนูญนีหรื อกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ใหสงความ
เห็นเชนวานันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
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ถ าศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว าร างพระราชบัญ ญัติ นันมี ข อความขัด หรื อ แย งต อ
รัฐธรรมนู ญนี หรื อตราขึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนู ญนี และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินนเป
ั นอันตกไปทังฉบับ
ถ าศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉัย ว าร างพระราชบัญ ญัติ นันมี ข อความขัด หรื อ แย งต อ
รั ฐ ธรรมนู ญ นี แต่ ไ ม่ เ ป นสาระสํ า คัญ ให้ เ ฉพาะข อความที ขัด หรื อ แย งนันเป นอัน ตกไป ร าง
พระราชบัญญัติฉบับนันยังสามารถประกาศใช้บงั คับได้
๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยร่ างข้ อบังคับการประชุ มของฝ่ ายนิติบัญญัติไม่ ให้ ขัดหรื อ
แย้ งต่ อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๕)
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ ํา นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า ง
ข้อบังคับการประชุ มสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่ างข้อบังคับการประชุ มวุฒิสภา และร่ างข้อบังคับการ
ประชุมรัฐสภา ซึ งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาว่า มีขอ้ ความ
ขัดหรื อแย้งต่อรั ฐธรรมนู ญ หรื อตราขึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญ หรื อไม่
โดยผูม้ ีสิทธิ เข้าชือเสนอได้แก่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ งในสิ บของแต่ละสภา หรื อสมาชิกของทังสองสภารวมกัน จํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บของ
ทังสองสภา ในกรณี ยนเรื
ื องเสนอให้พิจารณาร่ างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยร่ างพระราชบัญญัติว่ามีหลักการอย่ างเดียวกันหรือคล้ ายกัน
กับหลักการของร่ างพระราชบัญญัติทต้ี องยับยังไว้ หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๙)
รัฐธรรมนูญได้กาํ หนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ มต้นเสนอให้สภา
ผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาก่ อน เมื อสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็ นชอบแล้วจึ งเสนอร่ างพระราชบัญญัตินัน
ต่อไปยังวุฒิสภาเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขันตอนนี หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบ
ั ก่อนและต้องส่ งกลับคืน
ด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎรถือว่าวุฒิสภาได้ยบั ยังร่ างพระราชบัญญัตินนไว้
ให้สภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อหากวุฒิสภาแก้ไขเพิมเติมร่ างพระราชบัญญัตินนั แต่สภาผูแ้ ทนราษฎร
ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข และต่อมาได้มีการตังคณะกรรมาธิ การร่ วมกันเพือพิจารณาแล้ว แต่สภา
ใดสภาหนึ งไม่เห็นชอบด้วยกับร่ างของคณะกรรมาธิการร่ วมกัน ในกรณี เช่นนี ถือว่ามีการยับยังร่ าง
พระราชบัญ ญัติ นั นไว้ก่ อ น และระหว่ า งที มี ก ารยับ ยังร่ างพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วนี สภา
ผูแ้ ทนราษฎรจะยกขึนพิจารณาใหม่ได้ต่อเมือระยะเวลา ๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว (เว้นแต่จะเป็ น
ร่ างพระราชบัญญัติเกียวด้วยการเงิน ซึ งสภาผูแ้ ทนราษฎรอาจยกขึนพิจารณาใหม่ได้ทนั ที) ดังนัน
ในระหว่างทีมีการยับยังร่ างพระราชบัญญัติไว้นี รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๙ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรี
หรื อสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่ างพระราชบัญญัติทีมีหลักการอย่างเดียวกันหรื อคล้ายกันกับ
หลักการของร่ างพระราชบัญญัติทีต้องยับยังไว้ตามทีบัญญัติไว้
ในกรณี ทีสภาผูแทนราษฎรหรื อวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติทีเสนอหรื อสงให
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พิจารณานัน เปนรางพระราชบัญญัติทีมีหลักการอยางเดี ยวกันหรื อคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบัญ ญัติ ที ต องยับ ยังไว ให ประธานสภาผู แทนราษฎรหรื อประธานวุ ฒิ ส ภาส งร าง
พระราชบัญ ญัติ ดัง กล าวให ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ถ าศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว าเป นร าง
พระราชบัญญัติทีมีหลักการอยางเดี ยวกันหรื อคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติทีตอง
ยับยังไว ใหรางพระราชบัญญัตินนเป
ั นอันตกไป
อนึ ง การห้ามมิให้เสนอร่ างพระราชบัญญัติทีมีหลักการอย่างเดียวกันหรื อคล้ายกัน
กั บ หลั ก การของร่ างพระราชบั ญ ญัติ ที ต้ อ งยับ ยังไว้ ให้ นํ า มาบั ง คับ ใช้ กั บ การเสนอร่ าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
๒. การวินิจฉัยความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีประกาศใช้ บังคับแล้ ว
กรณี ทีพระราชบัญญัติได้ประกาศใช้บงั คับแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติของ
กฎหมายนันมีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้กาํ หนดให้มีการควบคุมกฎหมาย
ทีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยกําหนดให้มีช่องทางการเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ๔ กรณี คือ
๒.๑ การพิจารณาวินิจฉัยว่ าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีศาลจะใช้ บังคับแก่ คดีขัดหรือ
แย้ งต่ อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑)
การตรวจสอบความชอบด้วยรั ฐธรรมนู ญของบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีศาลจะใช้
บังคับแก่คดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ต้องเป็ นกรณี ทีมีคดีเกิดขึนในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึน
ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรื อศาลทหาร หรื อศาลอืน และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณา
ในชันศาลใดก็ตาม หากศาลเห็ นเองหรื อคู่ความ(โจทก์-จําเลย หรื อผูฟ้ ้ อง-ผูถ้ ูกฟ้ อง)ในคดี นัน
โต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายทีศาลจะใช้บงั คับแก่คดีนนขั
ั ดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่
มี ค าํ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี ยวกับ บทบัญ ญัติ นัน ให้ ศ าลส่ ง ความเห็ น ดัง กล่ า วไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน ขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ในกรณี
นี ศาลสามารถพิจารณาต่อไปได้แต่ตอ้ งรอการพิพากษาคดีไว้เป็ นการชัวคราวจนกว่าจะมีคาํ วินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ)
บทบัญญัติแหงกฎหมายทีศาลจะส่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี หมายถึง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึงตราขึ นโดยองค์กรทีใช้อาํ นาจนิ ติบญ
ั ญัติหรื อรั ฐสภา หรื อ
กฎหมายทีใช้บงั คับดังเช่ นพระราชบัญญัติ เช่ น พระราชกําหนดที ได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจาก
รัฐสภาแล้ว เป็ นต้น
๒.๒ การพิจารณาวินิจฉั ยความชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ตามทีผู้ตรวจการแผ่ นดินเป็ นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕)
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การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรื อแย้งต่อรัฐธรรมนู ญโดยผูต้ รวจการแผ่นดิ นเป็ นผู ้
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนู ญมาตรา ๒๔๕ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคดีใน
ศาลก่ อนเหมื อนกับกรณี ตาม ๒.๑ การเสนอเรื องเพื อให้ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย โดย
ผูต้ รวจการแผ่นดิ น โดยหลักการแล้วเป็ นกรณี ทีมีผูร้ องเรี ยนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิ นก่อน เวนแต
เปนกรณี ทีผูตรวจการแผนดิ นเห็นวาบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใดมีผลกระทบตอความเสี ยหายของ
ประชาชนสวนรวม หรื อเพือคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและเสนอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยไมจําเป็ นต้องมีการรองเรี ยน
สําหรั บบทบัญญัติแหงกฎหมายทีผูตรวจการแผนดิ นจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณานัน มีความหมายเดียวกับบทบัญญัติแห่ งกฎหมายตาม ๒.๑ ซึ งหมายถึง กฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติซึงตราขึนโดยองค์กรทีใช้อาํ นาจนิ ติบญ
ั ญัติหรื อรัฐสภา หรื อกฎหมายทีใช้บงั คับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชกําหนดทีได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากรัฐสภาแล้ว เป็ นต้น
๒.๓ การพิจารณาวินิจฉั ยความชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ตามทีคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติเป็ นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗)
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ มี อ ํา นาจหน าที เสนอเรื องพร อมด วย
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนู ญ ในกรณี ทีเห็นชอบตามทีมีผรู องเรี ยนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบตอสิ ทธิ มนุ ษยชนและมีปญหาเกียวกับความชอบดวยรั ฐธรรมนู ญ โดยรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ทีบัญญัติให้คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแหงชาติมีอาํ นาจหน้าทีในการเสนอเรื องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได้ ทังนี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
สําหรับบทบัญญัติแหงกฎหมายทีคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแหงชาติจะเสนอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณานัน มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ ที ได้ก ล่ า วมาแล้ว ตาม ๒.๑ และ ๒.๒
กล่าวคือเป็ นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึงตราขึนโดยองค์กรทีใช้อาํ นาจนิ ติบญ
ั ญัติหรื อ
รัฐสภา หรื อกฎหมายทีใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชกําหนดทีได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิจากรัฐสภาแล้ว เป็ นต้น
๒.๔ การพิจารณาวินิจฉั ยคําร้ องของบุคคลซึ งถูกละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพเพือมีคํา
วินิจฉัยว่ าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา
๒๑๒)
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที
บัญญัติให้บุคคลซึ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพทีรัฐธรรมนู ญนี รับรองไวมีสิทธิ ยืนคํารองตอศาล
รั ฐธรรมนู ญเพือให้ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาวินิ จฉัย วาบทบัญญัติแ หงกฎหมายขัดหรื อแยงต อ
รัฐธรรมนู ญหรื อไม่ แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ทีไมอาจใชสิ ทธิ โดยวิธีการอืนไดแลว สําหรับรายละเอียด
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เกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยืนคําร้องให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี ในระหว่างที ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว าด วยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช้บ ัง คับ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ก ํา หนดบทเฉพาะกาลให้
ศาลรัฐธรรมนู ญออกเป็ นข้อกําหนดเกียวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได้ แต่ทงนี
ั ต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนู ญให้แล้วเสร็ จภายใน
หนึงปี นับแต่วนั ที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐ ซึงเป็ นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
ปั จจุบนั ศาลรัฐธรรมนูญได้ออก “ข้อกําหนด ฯ” มาใช้บงั คับแล้ว ซึ งตามข้อกําหนด ฯ
ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ บัญญัติวา่
“ข้ อ ๒๑ บุคคลซึ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที รั ฐธรรมนูญรั บรองไว้ มีสิทธิ ยืน
คําร้ องต่ อศาลเพือมีคาํ วินิจฉัยว่ าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายขัดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญได้
การใช้ สิทธิ ตามวรรคหนึ งต้ องเป็ นกรณี ทีไม่ อาจใช้ สิทธิ โดยวิ ธีการอื นได้ แล้ ว
ทังนี ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง (๒) ของรั ฐธรรมนูญ”
“ข้ อ ๒๒ การยืนคําร้ องของบุคคลตามข้ อ ๒๑ นอกจากต้ องดําเนินการตาม ข้ อ
๑๘ แล้ ว ให้ ระบุเหตุทีไม่ อาจใช้ สิทธิ โดยวิธีการอืนได้ แล้ วด้ วย”
การใช้สิทธิ ของบุคคลในการยืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องเป็ นกรณี ทีไม่อาจ
ใช้สิทธิ โดยวิธีการอืนได้แล้ว หมายความว่า หากบุคคลใดสามารถใช้สิทธิ ทางศาลตาม ๒.๑ หรื อ
สามารถใช้สิทธิ โดยการร้ องเรี ยนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิ นตาม ๒.๒ หรื อสามารถใช้สิทธิ โดยการ
ร้ องเรี ย นต่ อคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห งชาติ ตาม ๒.๓ ได้ บุ คคลนันจะต้องใช้สิทธิ ตาม
ช่องทางนันก่อน นอกจากว่าไม่สามารถใช้สิทธิ ตามช่องทางนันได้แล้ว จึงจะมีสิทธิ ยืนคําร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยยืนคําร้องตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี
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(๒)
คําร้องให้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๒

เรื องพิจารณาที......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที

เดือน

พ.ศ.
ผูร้ ้อง

ระหว่าง
ผูถ้ ูกร้อง
เรื อง
ข้าพเจ้า
สัญชาติ
ตําแหน่งหรื ออาชีพ
เกิดวันที
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมู่ที
ถนน
อยูบ่ า้ นเลขที
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรสาร
ขอยืนคําร้องโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา
โดยมีขอ้ เท็จจริ งและคําขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี
ข้ อเท็จจริง

ผูร้ ้อง
ปี

ข้อ ๑ (ระบุเรื องอันเป็ นเหตุซึงถูกละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพทีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ พร้อมทัง
ข้อเท็จจริ ง หรื อพฤติการณ์ทีเกียวข้อง)
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(ใบต่อ)
ข้อ ๒ (ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเกียวข้องกับเหตุในคําร้อง)

ข้อ ๓ (ระบุเหตุทีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอืนได้แล้ว)

9

(ใบต่อ)
คําขอให้ พจิ ารณาวินิจฉัย
ขอให้พจิ ารณาวินิจฉัยดังนี
๑.

ข้าพเจ้าได้ยนคํ
ื าร้องให้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมสําเนาคําร้องและเอกสารประกอบโดยข้อความ
ถูกต้องเป็ นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด
(ลงชือ)
(

)
ผูร้ ้อง
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๓. การวินิจฉัยความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของเงือนไขการตราพระราชกําหนด (รัฐธรรมนูญ
๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔)
การตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัตินัน รั ฐธรรมนู ญได้
กําหนดเงือนไขไว้ ดังนี
๓.๑ ตราขึ นเพื อประโยชน ในอัน ที จะรั ก ษาความปลอดภัย ของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อปองปดภัยพิบตั ิสาธารณะ
๓.๒ การตราพระราชกําหนดตาม ๓.๑ ให้กระทําได้เฉพาะเมือคณะรัฐมนตรี เห็นวา
เปนกรณี ฉุกเฉินทีมีความจําเปนรี บดวนอันมิอาจจะหลีกเลียงได
เมือพระราชกําหนดมีผลใชบังคับแล้ว คณะรัฐมนตรี จะต้องเสนอพระราชกําหนด
นันตอรัฐสภา เพือให้รัฐสภาพิจารณาอนุมตั ิหรื อไมอนุมตั ิพระราชกําหนดนันต่อไป และในระหว่าง
ทีสภาผูแทนราษฎรหรื อวุฒิสภายังไม่ไดอนุ มตั ิพระราชกําหนดนัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรื อ
สมาชิ กวุฒิสภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมดเท่าทีมีอยูข่ องแต่ละสภามี
สิ ทธิ เขาชื อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาทีตนเปนสมาชิ กวาพระราชกําหนดนันไมเปนไป
ตามเงือนไข ๓.๑ และ ๓.๒ และให้ประธานแหงสภานันสงความเห็ นไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพือ
พิจารณาวินิจฉัย
๔. การวินิจฉั ยว่ าสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา หรื อกรรมาธิการ กระทําการใด
เพือให้ ตนมีส่วนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในการใช้ งบประมาณรายจ่ าย หรื อไม่ (รัฐธรรมนู ญ ๒๕๕๐
มาตรา ๑๖๘)
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดมาตรการเพื อตรวจสอบกระบวนการพิ จ ารณาร าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิมเติม และ
รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ าย ว่ามี การเสนอ การแปรญัตติ หรื อการกระทําด วย
ประการใด ๆ ทีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อกรรมาธิ การ มีสวนไมวาโดย
ทางตรงหรื อทางออมในการใชงบประมาณรายจ่ายหรื อไม่ โดยให้สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภา มีจาํ นวนไมนอยกวาหนึ งในสิ บของจํานวนสมาชิกทังหมดเทาทีมีอยูของแตละสภา
เสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพือพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยวาสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา หรื อกรรมาธิ การ มี สวนไมวาโดยทางตรงหรื อทางออมในการใช
งบประมาณรายจาย จะทําใหการเสนอ การแปรญัตติหรื อการกระทําดังกลาวสิ นผลไป
๕. การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ งเกียวกับอํานาจหน้ าทีระหว่ างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔)
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดให้ “องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ” มี ๒ ประเภท ดังนี
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๕.๑ องค์ กรอิสระตามรั ฐธรรมนู ญ มี ๔ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตัง
ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
๕.๒ องค์ กรอืนตามรั ฐธรรมนูญ มี ๓ องค์กร คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ และสภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปั ญหาความขัดแย งเกี ยวกับอํานาจหน าที ที จะเสนอให้ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณา
วินิจฉัยได้นนั ต้องเป็ นปัญหาความขัดแยงเกียวกับอํานาจหนาทีระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรื อ
องคกรตามรัฐธรรมนู ญ และต้องเป็ นความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตังแต่สององค์กรขึนไป
เท่านัน มิใช่กรณี การมีปัญหาเกียวกับอํานาจหน้าทีขององค์กรใดองค์กรหนึ งว่ามีอาํ นาจกระทําการ
ในเรื องใดเรื องหนึงหรื อไม่
สําหรั บปั ญหาความขัดแย้งเกี ยวกับอํานาจหน้าที ระหว่างรั ฐสภา คณะรั ฐมนตรี
หรื อองคกรตามรัฐธรรมนูญ กับศาล ไม่ว่าจะเป็ นศาลปกครอง หรื อศาลยุติธรรม ให้ศาลปกครอง
หรื อศาลยุติธรรมมีอาํ นาจในการพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี
๖. การวินิจฉัยมติหรื อข้ อบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณาอุทธรณ์ ของสมาชิ กสภาผู้แทน
ราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้ สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบ
ด้ วยรัฐธรรมนูญ
๖.๑ การวินิจฉัยมติหรือข้ อบังคับของพรรคการเมืองว่ าขัดต่ อสถานะและการปฏิบัติ
หน้ าทีของสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรื อแย้ งต่ อหลักการพืนฐานแห่ งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข หรื อไม่ (รัฐธรรมนู ญ
๒๕๕๐ มาตรา ๖๕)
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริ หารของพรรคการเมือง หรื อสมาชิ กพรรค
การเมืองมีสิทธิ เสนอเรื องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติหรื อข้อบังคับของพรรคการเมือง
ว่าขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิหน้าทีของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรื อไม่ อันเป็ น
การคุม้ ครองสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรซึ งเปนสมาชิ กของพรรคการเมืองซึ งต้องปฏิบตั ิหน้าทีใน
ฐานะผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยเพือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยเหนื อประโยชน์ของพรรค
การเมืองทีตนสังกัดอยู่ สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยว่ามติหรื อข้อบังคับของพรรคการเมืองขัดหรื อ
แย้งต่อหลักการพืนฐานแห่ งการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุขหรื อไม่นนั เป็ นการคุม้ ครองสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนโดยทัวไป ทังนี เนื องจาก
พรรคการเมืองเป็ นสถาบันทางการเมืองทีสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ดังนัน การ
ดําเนิ นกิ จการของพรรคการเมือง หรื อการกําหนดข้อบังคับของพรรคการเมืองจึงต้องไม่ขดั หรื อ
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แย งกับ หลัก การพื นฐานแห่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ทรง
เปนประมุข
๖.๒ การพิจารณาอุทธรณ์ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีพรรคการเมืองมีมติให้ พ้น
จากการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗))
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรทีถูกพรรคการเมืองมีมติใหพนจากการเปนสมาชิ กของ
พรรคการเมือง (ซึงมีผลให้ตอ้ งสิ นสุ ดการเป็ นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรด้วย) มีสิทธิอุทธรณตอศาล
รัฐธรรมนู ญ เพือคัดคานวามติของพรรคการเมืองดังกลาวขัดตอสถานะและการปฏิบตั ิหนาทีของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี หรื อขัดหรื อแยงกับหลักการพืนฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข จึงถือว่าเป็ นการคุม้ ครองสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย
๖.๓ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีบุคคลหรื อพรรคการเมืองใช้ สิทธิและเสรี ภาพในทาง
การเมืองโดยมิชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)
ผูท้ ี ทราบว่า บุ ค คลใดหรื อ พรรคการเมื อ งใดกระทํา การเพื อล มล างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรื อกระทําการเพือให
ได มาซึ งอํา นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ งมิ ไ ด เป นไปตามวิ ถี ท างที บัญ ญัติ ไ ว ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ มี สิท ธิ เ สนอเรื องให อัย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข อเท็จ จริ ง และยืนคํา ร องขอให ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสังการใหเลิกการกระทําเช่นว่านี หรื ออาจสังยุบพรรคการเมืองดังกลาว
นอกจากนี รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ได้กาํ หนดมาตรการเพือปกป้ องคุม้ ครองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข โดยกําหนดให้ศาลรัฐธรรมนู ญมีอาํ นาจสังเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตังของผูสมัครรับ
เลื อกตังตลอดจนหัวหนาพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หารของพรรคการเมืองทีมีสวนรู เห็ น
หรื อปลอยปละละเลย ให้ผสมั
ู ครรับเลือกตังกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลื อกตังสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรและการได มาซึ งสมาชิ กวุฒิสภา หรื อระเบี ยบหรื อ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง และใหถือวาบุคคลหรื อพรรคการเมืองนันกระทําการเพือ
ใหไดมาซึ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ งมิได เปนไปตามวิถีทางที บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี
๗. การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัตขิ องสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ การเลือกตัง
๗.๑ การวินิ จ ฉั ย สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑)
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดเหตุทีสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดคนหนึงสิ นสุ ดลงดังต่อไปนี
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(๑) ลาออก (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓))
(๒) ขาดคุ ณ สมบัติ ข องผูม้ ี สิ ท ธิ ส มัค รรั บ เลื อ กตังเป็ นสมาชิ ก สภาผูแทนราษฎร
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๑)
(๓) มีลกั ษณะตองหามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒)
(๔) กระทําการอันเป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ (รัฐธรรมนู ญ ๒๕๕๐ มาตรา
๒๖๕ หรื อมาตรา ๒๖๖)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองทีตนเปนสมาชิก หรื อพรรคการเมืองทีตนเปนสมาชิก
มีมติดวยคะแนนเสี ยงไมนอยกวาสามในสี ของทีประชุมรวมของคณะกรรมการบริ หารของพรรค
การเมืองและสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรทีสังกัดพรรคการเมืองนัน ใหพนจากการเปนสมาชิ กของ
พรรคการเมืองทีตนเปนสมาชิก ในกรณี เชนนี ใหถือวาสิ นสุ ดสมาชิ กภาพนับแตวันทีลาออกหรื อ
พรรคการเมืองมีมติ เวนแตสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรผูนันไดอุทธรณตอศาลรั ฐธรรมนู ญภายใน
สามสิ บวันนับแตวันทีพรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดงั กลาวจะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิ
หน้าทีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดงั กลาวมิได
มีลกั ษณะตามอุทธรณ์ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ นสุ ดลงนับแตวันทีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาล
รั ฐธรรมนู ญวินิจฉัยวามติดังกลาวมี ลกั ษณะตามอุทธรณ์ สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรผูนันอาจเข า
เป นสมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งอื นได ภายในสามสิ บ วัน นับ แต วัน ที ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗))
(๖) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณี ทีศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สังยุบ
พรรคการเมืองทีสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรผูนันเปนสมาชิ ก และไมอาจเขาเปนสมาชิ กของพรรค
การเมืองอืนไดภายในหกสิ บวันนับแตวันทีศาลรัฐธรรมนู ญมีคาํ สัง ในกรณี เชนนี ใหถือวาสิ นสุ ด
สมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันทีครบกําหนดหกสิ บวันนัน (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๘))
(๗) ขาดประชุ ม เกิ น จํา นวนหนึ งในสี ของจํา นวนวัน ประชุ ม ในสมัย ประชุ ม ที มี
กํา หนดเวลาไม น อยกว าหนึ งรอยยีสิ บ วัน โดยไม ได รั บ อนุ ญ าตจากประธานสภาผูแทนราษฎร
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๑๐))
(๘) ตองคําพิพากษาถึงทีสุ ดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอ
การลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดฐานหมินประมาท
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๑๑))
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดเหตุทีสมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึงสิ นสุ ดลงดังต่อไปนี
(๑) ลาออก (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๓))
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(๒) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะตองหามของผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตังหรื อมีสิทธิ
ได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕)
(๓) เป็ นรัฐมนตรี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองอืน หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรื อกระทําการอันเป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ (รัฐธรรมนู ญ
๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๖ หรื อมาตรา ๒๖๕ หรื อมาตรา ๒๖๖)
(๔) ขาดประชุ ม เกิ น จํา นวนหนึ งในสี ของจํา นวนวัน ประชุ ม ในสมัย ประชุ ม ที มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ งรอยยีสิ บวัน โดยไมไดรับอนุ ญาตจากประธานวุฒิสภา (รัฐธรรมนู ญ
๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๗))
(๕) ตองคําพิพากษาถึงทีสุ ดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอ
การลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดฐานหมินประมาท
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๘))
ในกรณี ดังกล่าวข้างต้น สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาจํานวนไม่
น้อ ยกว าหนึ งในสิ บ ของจํา นวนสมาชิ ก ทังหมดเท าที มี อ ยูของแต ละสภา มี สิ ท ธิ เ ข าชื อร องต อ
ประธานแหงสภาทีตนเปนสมาชิ ก และใหประธานแหงสภาทีไดรับคํารองสงคํารองนันไปยังศาล
รัฐธรรมนู ญเพือวินิจฉัยวาสมาชิ กภาพของสมาชิ กผูนันสิ นสุ ดลงหรื อไม หรื อคณะกรรมการการ
เลือกตังเห็นวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ งสิ นสุ ด
ลงเพราะเหตุดงั กล่าว ใหสงเรื องไปยังประธานแหงสภาทีผูนันเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภา
นันสงเรื องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือวินิจฉัย
๗.๒ การวินิจ ฉั ย ว่ า ความเป็ นรั ฐ มนตรี สิ นสุ ด ลงหรื อ ไม่ (รัฐ ธรรมนูญ ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘๒)
ในกรณี ทีความเปนรัฐมนตรี สินสุ ดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุดงั ต่อไปนี
(๑) ลาออก (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ (๒))
(๒) ตองคําพิพากษาใหจําคุ ก แมคดี นันจะยังไมถึ งที สุ ดหรื อมี การรอการลงโทษ
เวนแตเปนกรณี ทีคดี ยงั ไมถึงทีสุ ดหรื อมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดฐานหมินประมาท (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ (๓))
(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะตองหามของผูด้ าํ รงตําแหน่งรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญ
๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๔)
(๔) กระทําการอันเป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ หรื อกระทําการต้องห้ามในการ
เป็ นหุน้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้ หรื อคงไว้ซึงความเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุน้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรื อมาตรา ๒๖๙)
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(๕) ความเปนรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี สินสุ ดลงในกรณี ทีนายกรัฐมนตรี ดาํ รง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปี (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๑ วรรคสี )
ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บของ
จํานวนสมาชิกทังหมดเท่าทีมีอยูข่ องแต่ละสภา มีสิทธิ เข้าชือร้องต่อประธานแห่ งสภาทีตนเป็ นสมาชิก
ว่าความเป็ นรั ฐมนตรี ของรั ฐมนตรี คนหนึ งคนใดสิ นสุ ดลงหรื อไม่ และให้ประธานแห่ งสภาที
ได้รับคําร้องส่ งคําร้องนันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือวินิจฉัย และใหคณะกรรมการการเลือกตังเปนผู
สงเรื องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวยเช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
๗.๓ การวินิจฉัยว่ ากรรมการการเลือกตังคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ าม
หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๓)
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา หรื อสมาชิ กของทังสองสภารวมกัน มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ งในสิ บของจํานวนสมาชิ กทังหมดเทาทีมีอยูของทังสองสภา มีสิทธิ เขาชื อ
รองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตังคนใดคนหนึ งขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะตอง
หาม หรื อกระทําการอัน ต องห ามตามที รั ฐธรรมนู ญกําหนดตามมาตรา ๒๓๐ และให ประธาน
รั ฐ สภาส งคําร องนันไปยังศาลรั ฐธรรมนู ญภายในสามวัน นับ แต วัน ที ได รั บคํารอง เพือให ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
การขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรื อการกระทําอันต้องห้ามของกรรมการการ
เลือกตังซึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งมีดงั นี
(๑) กรรมการการเลือกตังต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ าสี สิ บปี บริ บูรณ์ (รัฐธรรมนู ญ ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๐ (๑))
(๒) กรรมการการเลื อ กตังต้องสําเร็ จการศึ กษาไม่ ต ํากว่ าปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ า
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๒))
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ (๖)
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๓))
(๔) ไม่ เ ป็ นตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผูต้ รวจการแผ่ น ดิ น กรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
(รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ (๔))
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการซึ งมีตาํ แหน่ งหรื อเงินเดือนประจํา (รัฐธรรมนู ญ ๒๕๕๐ มาตรา
๒๐๗ (๑))
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(๖) ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิน หรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อทีปรึ กษาของรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานของรัฐ (รัฐธรรมนูญ
๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ (๒))
(๗) ไม่ดาํ รงตําแหน่ งใดในห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั หรื อองค์การทีดําเนิ นธุ รกิจโดยมุ่งหา
ผลกําไรหรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของบุคคลใด (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗
(๓))
(๘) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอืนใด (รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ (๔))
๘. การวินิจฉัยหนังสื อสนธิสัญญาใดต้ องได้ รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที
บัญญัติให้อาํ นาจกับศาลรัฐธรรมนู ญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณี ทีมีปัญหาว่าหนังสื อสัญญาใดที
ฝ่ ายบริ ห ารทํา ความตกลงกับ นานาประเทศหรื อ กับ องค การระหว างประเทศ ต้อ งได้รับ ความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรื อไม่ ทังนี ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ซึ งหนังสื อ
สัญญาดังกล่าวได้แก่
๑) หนังสื อสัญญาทีมีบทเปลียนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนังสื อสัญญาทีมีบทเปลียนแปลงเขตพืนทีนอกอาณาเขตซึ งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรื อมีเขตอํานาจตามหนังสื อสัญญาหรื อตามกฎหมายระหวางประเทศ
๓) หนังสื อสัญญาทีจะตองออกพระราชบัญญัติเพือใหการเปนไปตามหนังสื อสัญญา
๔) หนังสื อสัญญาทีมีผลกระทบตอความมันคงทางเศรษฐกิจหรื อสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง
๕)หนังสื อสัญญาทีมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรื องบประมาณของประเทศ
อยางมีนยั สําคัญ
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา หรื อสมาชิ กของทังสองสภารวมกัน มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ งในสิ บของจํานวนสมาชิ กทังหมดเทาทีมีอยูของทังสองสภา หากเห็ นวา
หนังสื อสัญญาใดเป็ นหนังสื อสัญญาที จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากรั ฐสภาก่ อน ใหเสนอต่ อ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรื อประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แล้วให้ประธาน
แห่ งสภาที ได้รับความเห็ น ดัง กล่ า วส่ ง ความเห็ น นันไปยังศาลรั ฐธรรมนู ญเพื อวิ นิ จ ฉัย ชี ขาดว่า
หนัง สื อ สั ญ ญาดัง กล่ า ว ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาหรื อ ไม่ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคหก
๙. อํานาจหน้ าทีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
อํานาจหน้าทีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๘ ประการดังนี
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๙.๑ การวินิจฉัยชีขาดคําสั งของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีไม่ รับจดแจ้ งการจัดตัง
พรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓
หรื อมาตรา ๑๔)
ผูย้ ืนจดแจ้งการจัดตังพรรคการเมืองทีไม่เห็ นด้วยกับคําสังไม่รับจดแจ้งการจัดตัง
พรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยืนคําร้องคัดค้านคําสังของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังดังกล่าว
๙.๒ การวินิจฉั ย ชี ขาดคําสั งของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีไม่ รับจดแจ้ ง การ
เปลียนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้ อบังคับพรรคการเมือง การเปลียนแปลงชือ อาชีพ ทีอยู่และ
ลายมือชื อของกรรมการบริ หารพรรคการเมืองทีได้ จดแจ้ งไว้ กับนายทะเบียนพรรคการเมือง หรื อ
การเปลียนแปลงรายละเอียดในหนังสื อแจ้ งการจัดตังสาขาพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑)
หัวหน้าพรรคการเมืองทีไม่เห็ นด้วยกับคําสังของนายทะเบี ยนที ไม่รับจดแจ้งการ
เปลี ยนแปลง ซึ งมี ๓ กรณี คื อ กรณี แรก การขอเปลี ยนแปลงนโยบายพรรคการเมื อ งหรื อ
ข้อบังคับพรรคการเมื อง กรณี ทีสอง การขอเปลียนแปลงชื อ อาชี พ ที อยู่ และลายมือชื อของ
กรรมการบริ หารพรรคการเมืองทีได้จดแจ้งไว้กบั นายทะเบียน และกรณี ทีสาม การขอเปลียนแปลง
รายละเอียดในหนังสื อแจ้งการจัดตังสาขาพรรคการเมือง ในกรณี เช่นว่านี หัวหน้าพรรคการเมือง
ดังกล่าวอาจยืนคําร้องคัดค้านคําสังของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิ บวันนับแต่
วันทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังไม่รับจดแจ้งการเปลียนแปลงนัน
๙.๓ การวินิจฉั ยว่ ามติหรื อข้ อบังคับพรรคการเมืองขัดต่ อสถานะและการปฏิบัติ
หน้ าทีของสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามรั ฐธรรมนู ญ หรื อขัดหรื อแย้ งกับหลักการพืนฐานแห่ ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓)
สมาชิ กพรรคการเมือง ซึ งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ งในสี
ของจํานวนสมาชิกซึงเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรรมการบริ หารพรรคการเมืองจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าหนึ งในสามของจํานวนกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อสมาชิ กพรรคการเมือง จํานวนไม่
น้อยกว่าหนึงร้อยคน เห็นว่ามติหรื อข้อบังคับในเรื องใดของพรรคการเมืองทีตนเป็ นสมาชิกอยูน่ นั
จะขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิหน้าทีของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรื อขัดหรื อ
แย้งกับหลักการพืนฐานแห่ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
นอกจากนี มติหรื อข้อบังคับพรรคการเมืองซึ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ ถื อว่าเป็ นมติหรื อข้อบังคับทีขัดหรื อแย้งต่อหลักการ
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พืนฐานแห่ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยังหมายถึง ข้อบังคับพรรคการเมืองทีมีขอ้ กําหนดให้
ดํา เนิ น การทางวิ นั ย หรื อจรรยาบรรณ โดยมิ ไ ด้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถู ก ดํา เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ
จรรยาบรรณมีโอกาสรู ้ขอ้ กล่าวหาและแก้ขอ้ กล่าวหาได้ตามสมควร หรื อข้อบังคับพรรคการเมืองทีมี
ข้อกําหนดให้มีการดําเนินการเพือให้สมาชิกทีดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพ้นจากสมาชิก
ภาพของพรรคการเมือง เพราะเหตุทีสมาชิกผูน้ นลงมติ
ั
หรื อไม่ลงมติในสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อในที
ประชุมร่ วมกันของรัฐสภา หรื อกรณี อืนใดตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด
อํานาจหน้าทีของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยมติหรื อข้อบังคับพรรคการเมืองที
ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิหน้าทีของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรื อขัดหรื อแย้งกับ
หลักการพืนฐานแห่ งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ นี เป็ นบทบัญญัติที
ขยายรายละเอี ย ดของอํา นาจหน้าที ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ซึงได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ตาม ๖.๑
๙.๔ การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดสมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก พรรคการเมื อ งที ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๔))
การสิ นสุ ดสมาชิ กภาพของสมาชิ กพรรคการเมืองทีดํารงตําแหน่ งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเนืองจากพรรคการเมืองทีตนเป็ นสมาชิกมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรคการเมืองเพราะกระทํา
ผิดวินยั หรื อจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรื อมีเหตุร้ายแรงอืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๔) สมาชิ กผูน้ ันมีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อศาลรัฐธรรมนู ญภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที พรรคการเมื องมีมติ เพือคัดค้านว่ามติดงั กล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิ
หน้าทีของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนู ญ หรื อขัดหรื อแย้งกับหลักการพืนฐานแห่ งการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ท์ รงเป็ นประมุข ซึ งการอุ ทธรณ์ ดังกล่าวให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
อํานาจหน้าทีของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชีขาดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค
การเมืองทีดํารงตําแหน่ งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ นี เป็ นบทบัญญัติทีขยายรายละเอียดของอํานาจหน้าทีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) ซึ งได้
กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ตาม ๖.๒
๙.๕ การวินิจฉัยให้ หัวหน้ าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริ หารพรรคการเมือง ระงับหรื อจัดการแก้ ไขการกระทําใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบาย
พรรคการเมืองหรื อข้ อบังคับพรรคการเมือง หรื อให้ หัวหน้ าพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หาร
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พรรคการเมืองทังคณะหรื อบางคนออกจากตําแหน่ ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑)
เมือปรากฏว่าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อ
กรรมการบริ หารพรรคการเมือง จัดให้พรรคการเมืองกระทําการใด ๆ ฝ่ าฝื นนโยบายพรรคการเมือง
หรื อข้อบังคับพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๑ กํา หนดให้ น ายทะเบี ย นมี อ ํา นาจเตื อ นเป็ นหนั ง สื อ ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองนัน ระงับหรื อจัดการ
แก้ไขการกระทํานันภายในระยะเวลาทีนายทะเบียนกําหนด
ถ้ า หั ว หน้ า พรรคการเมื อ ง คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ ง หรื อ
กรรมการบริ หารพรรคการเมือง ไม่ปฏิบตั ิตามคําเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตังมีอาํ นาจยืนคําร้องเพือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สังให้ระงับ
หรื อจัดการแก้ไขการกระทําดังกล่าว หรื อให้หัวหน้าพรรคการเมื องหรื อกรรมการบริ หารพรรค
การเมืองทังคณะหรื อบางคนออกจากตําแหน่ งได้ ในกรณี ทีศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สังให้หัวหน้าพรรค
ั มีสิทธิ
การเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองทังคณะหรื อบางคนออกจากตําแหน่ง ผูน้ นไม่
เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมืองอีก เว้นแต่จะพ้นกําหนดสองปี นับแต่วนั ทีศาลรัฐธรรมนู ญมี
คําสัง
๙.๖ การวินิจฉั ยเกียวกับการสิ นสภาพความเป็ นพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑)
พรรคการเมืองย่อมสิ นสภาพความเป็ นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึงดังต่อไปนี
(๑) ภายในหนึ งปี นับแต่วนั ทีนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตังพรรค
การเมืองใด แต่ปรากฏว่าพรรคการเมืองนันไม่ดาํ เนิ นการรับสมัครสมาชิกให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ห้าพันคน ซึ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิ กซึ งมีทีอยู่ในแต่ละภาคตามบัญชี รายชื อภาคและ
จังหวัดทีนายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึงสาขา
(๒) ไม่ส่งผูส้ มัครเข้ารับเลือกตังเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในการเลือกตังทัวไป
สองครังติดต่อกัน หรื อเป็ นเวลาแปดปี ติดต่อกัน สุ ดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
(๓) มีจาํ นวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็ นระยะเวลาติดต่อกันหนึงปี
(๔) ไม่มีการเรี ยกประชุ มใหญ่พรรคการเมือง หรื อไม่มีการดําเนิ นกิจกรรมใดทาง
การเมือง เป็ นระยะเวลาติดต่อกันหนึงปี โดยมิได้มีเหตุอนั สมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
เมือปรากฏต่อนายทะเบียนหรื อเมือมีผยู ้ นคํ
ื าร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุดงั กล่าว ให้
นายทะเบียนดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ ง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดงั กล่าวเกิดขึนกับพรรคการเมืองใด
จริ ง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ว่าพรรคการเมืองนันสิ นสภาพความเป็ นพรรคการเมือง
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ในกรณี ทีหัวหน้าพรรคการเมืองทีถูกประกาศว่าสิ นสภาพ เห็นว่าการประกาศของ
นายทะเบียนไม่เป็ นไปตามเหตุของการสิ นสภาพความเป็ นพรรคการเมื องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้วยพรรคการเมื อง พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หั ว หน้า พรรคการเมื อ งหรื อ
กรรมการบริ หารพรรคการเมืองนัน อาจยืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคาํ สังเลิกการประกาศได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
มิให้นาํ ความในมาตรา ๙๑ นี มาใช้บงั คับกับกรณี ทีพรรคการเมืองมีสมาชิ กเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
๙.๗ การวินิจฉัยให้ ยุบพรรคการเมือง (พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า
ด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรื อมาตรา ๙๔)
การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกได้เป็ น ๒ กรณี คือ กรณี เกียวกับการบริ หาร
จัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ และกรณี เกี ยวกับการกระทําของพรรคการเมืองทีมี
ผลกระทบต่อการปกครองหรื อความมันคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔
เหตุ ข องการยุบ พรรคการเมื อ งซึ งต้อ งมี ก ารร้ อ งขอให้ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จ ารณา
วินิจฉัยยุบพรรคการเมื องกรณี การบริ หารจัดการของพรรคการเมื องตามมาตรา ๙๓ มี ๓ กรณี กรณี แรกคื อ
กรณี ที พรรคการเมื อ งมี เ หตุ ต ้อ งเลิ ก ตามข้อ บัง คับ พรรคการเมื อ ง แต่ พ รรคการเมื อ งนันยัง มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอยู่ กรณี ทีสองคือ กรณี ทีพรรคการเมืองใดไม่จดั ทํารายงานการดําเนิ น
กิ จการของพรรคการเมืองในรอบปี ปฏิทินทีผ่านมาแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรค
สอง) และกรณี ทีสามคือ กรณี ทีพรรคการเมืองไม่จดั ทํารายงานการใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นพรรค
การเมืองให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งยืนต่อคณะกรรมการการเลือกตัง (มาตรา ๘๒)
เหตุ ข องการยุบ พรรคการเมื อ งซึ งต้อ งมี ก ารร้ อ งขอให้ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จ ารณา
วินิจฉัยยุบพรรคการเมืองกรณี การกระทําของพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อการปกครองและความ
มันคงของรัฐตามมาตรา ๙๔ มี ดังนี
(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรื อเพือให้ได้มาซึ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ ง
มิได้เป็ นไปตามวิถีทางทีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรื อกระทําการตามทีรัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็ น
การกระทําเพือให้ได้มาซึงอํานาจโดยวิธีการดังกล่าว
(๒) กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ งสมาชิ กวุฒิสภา หรื อระเบียบหรื อประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตัง ซึงมีผลทําให้การเลือกตังมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเทียงธรรม
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(๓) กระทําการอันอาจเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทํา การอัน อาจเป็ นภัย ต่ อ ความมันคงของรั ฐ ทังภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร หรื อขัดต่อกฎหมายหรื อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อ
(๕) พรรคการเมืองรับบุคคลผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิ ดหรื อผูม้ ีสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติซึงได้สัญชาติไทยมาแล้วน้อยกว่าห้าปี เข้าเป็ นสมาชิกหรื อดํารงตําแหน่งใด ๆ
ในพรรคการเมือง หรื อยอมให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ งเพือประโยชน์ของพรรคการเมื อง
(มาตรา ๒๑) หรื อ พรรคการเมื อ ง กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อง ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ในพรรค
การเมือง หรื อเจ้าหน้าทีของพรรคการเมือง ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นสมาชิก
วุฒิสภาหรื อผูเ้ ข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภาเพือให้ได้รับเลือกตังหรื อได้รับการสรรหาเป็ น
สมาชิกวุฒิสภา ทังนี ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม (มาตรา ๔๓) หรื อพรรคการเมืองและผูด้ าํ รง
ตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริ จาคเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้
โดยรู ้หรื อควรจะรู ้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีแหล่งทีมาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) หรื อพรรคการเมืองและผูด้ าํ รงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริ จาค
จากผู ้ใ ดเพื อกระทํา การหรื อสนั บ สนุ น การกระทํา อัน เป็ นการบ่ อ นทํา ลายความมันคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรื อราชการแผ่นดิน หรื อกระทําการอันเป็ น
การก่อกวนหรื อคุกคามความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อกระทําการอัน
เป็ นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (มาตรา ๖๖) หรื อพรรคการเมืองรับบริ จาคเพือ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมืองจากบุคคล องค์การ หรื อนิติบุคคลตามทีพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญ ญัติ ห้า มไว้ห รื อ ตามทีกําหนดในประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง (มาตรา ๖๙) หรื อพรรคการเมืองหรื อผูใ้ ดสมคบ รู ้เห็นเป็ นใจ หรื อ
สนับสนุนให้บุคคลใดดําเนินการใด เพือให้บุคคลอืนหรื อคณะกรรมการการเลือกตัง หลงเชือหรื อ
เข้าใจว่าพรรคการเมืองอืน หรื อบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปราศจากมูลความจริ ง (มาตรา ๑๐๔)
เมื อปรากฏต่ อนายทะเบี ยน หรื อเมื อนายทะเบี ยนได้รั บแจ้งจากคณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ให้
นายทะเบียนโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการเลือกตังแจ้งต่ออัยการสู งสุ ด พร้อมด้วย
หลักฐาน เมืออัยการสู งสุ ดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื องดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่
วันทีได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสู งสุ ดเห็นสมควร ก็ให้ยนคํ
ื าร้องเพือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สังยุบพรรค
การเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุ ดไม่ยนคํ
ื าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตังคณะทํางานขึน
คณะหนึ งโดยมีผูแ้ ทนจากนายทะเบียนและผูแ้ ทนจากสํานักงานอัยการสู งสุ ด เพือดําเนิ นการ
รวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่ งให้อยั การสู งสุ ดเพือยืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณี ที
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คณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี ยวกับการดําเนิ นการยืนคําร้องได้ภายในสามสิ บวันนับแต่
วันทีแต่งตังคณะทํางาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตังมีอาํ นาจ
ยืนคําร้องเอง
หากนายทะเบี ยนเห็ นสมควรจะให้ระงับการดําเนิ นการของพรรคการเมื องซึ ง
กระทําการตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตังแจ้งต่อ
อัยการสู งสุ ดขอให้ศาลรั ฐธรรมนู ญสังระงับการกระทําดังกล่ าวของพรรคการเมื องไว้เป็ นการ
ชัวคราวก่ อนที ศาลรั ฐธรรมนู ญจะได้มี ค าํ สังให้ยุบพรรคการเมื องนัน ทังนี ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
๙.๘ การวิ นิ จ ฉั ย เพิ ก ถอนสิ ทธิ เ ลื อ กตั งของหั ว หน้ าพรรคการเมื อ งและ
กรรมการบริ หารพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘)
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจสังยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุอนั เนื องมาจากการฝ่ าฝื น
หลัก เกณฑ์การใช้จ่ า ยเงิ น สนับ สนุ น พรรคการเมื อ ง (มาตรา ๘๒) หรื อ เหตุ ข องการยุบ พรรค
การเมืองโดยศาลรัฐธรรมนู ญ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื อได้ว่าหัวหน้าพรรค
การเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูใ้ ดมีส่วนร่ วม รู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อ
ทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยัง หรื อแก้ไขการกระทําดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจ
สังเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตังของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองนัน มี
กําหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ทีมีคาํ สังให้ยบุ พรรคการเมือง
๑๐. อํานาจหน้ าทีในการเสนอร่ างกฎหมายต่ อรัฐสภา
อํานาจหน้าทีของศาลรัฐธรรมนูญในการเสนอร่ างกฎหมายต่อรัฐสภา เป็ นอํานาจ
หน้าทีของศาลรัฐธรรมนูญทีไม่เกียวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ซึ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับแรกทีบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนู ญ ศาลฎี กา หรื อ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอาํ นาจหน้าทีในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่ างพระราชบัญญัติทีเกียวกับการจัดองคกร และพระราชบัญญัติทีประธานศาลและประธานองคกร
นันเปนผูรักษาการ ทังนี ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙
(๓) และมาตรา ๑๔๒ (๓)
๑๑. อํานาจหน้ าทีของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมาย
พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรั ฐธรรมนู ญ พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ กําหนดให้
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิ การสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึงรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
ของสํา นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ นตรงต่ อ ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และเป็ นผู บ้ ัง คับ บัญ ชา
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ข้า ราชการและลู ก จ้า งสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยจะให้ มี ร องเลขาธิ ก ารสํ า นัก งานศาล
รัฐธรรมนูญไม่เกินสองคนเป็ นผูช้ ่วยสังและปฏิบตั ิราชการด้วยก็ได้
พระราชบัญ ญัติ สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (๑)
กําหนดให้การบรรจุและแต่งตังให้บุคคลดํารงตําแหน่ งเลขาธิ การสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญและ
รองเลขาธิ การสํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเห็นชอบของคณะ
ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ นผู ้มี อ ํา นาจสั งบรรจุ และมาตรา ๑๖ กํา หนดให้ ป ระธาน
ศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัตินี

