
๑ บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงาน 
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าลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วย
รฐัธรรมนญูของกฎหมาย โดยมสีถานะเป็นองค์กรศาล แต่ต่อมา 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง  
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่  
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มกีารจดัต้ังศาลรฐัธรรมนญูขึน้ใหม่ 
อีกคร้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

เมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็มีการก�าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนญูทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย แต่จะมีสาระส�าคัญและบทวิเคราะห์ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างไร สามารถติดตามได้ในบทความนี้ ดังนี้

องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๐)
ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วย ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู		

จ�านวน	 ๙	 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล  
ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน ๓ คน

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 
ไม่ต�่ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง 
สูงสุด จ�านวน ๓ คน

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซ่ึงได้รับการสรรหา 
จากผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�านวน ๑ คน

(๔) ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า รั ฐ ศ า ส ต ร ์ ห รื อ	
รัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
หรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย ์ของมหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมี 
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�านวน ๑ คน

(๕) ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง ได ้รับการสรรหาจากผู ้ รับ 
หรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดี หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่า หรอืต�าแหน่งไม่ต�า่กว่ารองอยัการสูงสุด
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�านวน ๒ คน

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 
ตาม (๑) ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู ้ซึ่ง 
เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู ้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็ได้

การนับระยะเวลาตามในการด�ารงต�าแหน่งหรือเคย 
ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ของบุคคล ให้นบัถึงวนัทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจ�าเป็น 
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศ 
ลดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของบุคคลดังกล่าวลงก็ได้  
แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า ๒ ปีมิได้

คณุสมบตัขิองตลุาการศาลรฐัธรรมนญู (มาตรา ๒๐๑)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๕ ปี แต่ไม่ถึง ๖๘ ปี ในวันที่ 

ได้รับการคัดเลือก หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา

“ศ
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บทวิเคราะห์
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เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๑

ศาลรัฐธรรมนูญ”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



(๓) ส�าเรจ็การศึกษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบั ติหน ้า ท่ี ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ

ลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา ๒๐๒)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้

 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระใด

 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) กล่าวคือ  
เป็นบุคคลผู้มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ติดยาเสพติด 
ให้โทษ เป็นบคุคลล้มละลายหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย  ทจุรติ  
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
ใด ๆ เป็นบุคคลผู ้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) อยู่ระหว่างถูกระงับการ
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน 
สทิธิสมคัรรับเลือกต้ัง ต้องค�าพพิากษาให้จ�าคกุและถูกคมุขังอยู่ 
โดยหมายของศาล เคยได้รับโทษจ�าคุก โดยได้พ้นโทษมายัง
ไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เคยถูกสั่งให ้พ ้นจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ 
หน้าที่  หรือถือว ่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ เคยต้องค�าพิพากษาหรอืค�าส่ังของศาลอนัถงึทีส่ดุ 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือ 
เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกเพราะกระท�า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดต่อ 
ต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรอืกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยความผดิของพนกังาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระท�าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า  
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน
เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน เคยต้อง
ค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าการอันเป็นการทุจริตในการ
เลอืกตัง้ อยูใ่นระหว่างต้องห้ามมใิห้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง 
หรือเคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ กล่าวคือ 

กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�าที่มีผล 
ให้มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่ายในการพจิารณาร่างพระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย หรือ 
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม กล่าวคือ ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีค�าพิพากษาว่า 
ผู ้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท�าความผิดตามที่ถูก 
กล่าวหาว่ามพีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกต ิทจุรติต่อหน้าที ่หรอืจงใจ 
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง

 (๓) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ

 (๔) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู ้บริหารท้องถ่ินในระยะ ๑๐ ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือก 
หรือสรรหา

 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ของพรรคการเมืองในระยะ ๑๐ ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือก 
หรือสรรหา

 (๖) เป็นข้าราชการซึง่มตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า
 (๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือ 
ที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

 (๘) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ
องค์กรท่ีด�าเนนิธรุกจิโดยมุง่หาผลก�าไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกนั 
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

 (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

	 คณะกรรมการสรรหา	(มาตรา	๒๐๓)
 ๑. เ ม่ือมีกรณีท่ีจะต ้องสรรหาผู ้สมควรได ้รับ 

การแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย

  (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
  (๒) ประธานสภาผู ้แทนราษฎร และผู ้น�า 

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
  (๓) ประธานศาลปกครองสูงสดุ เป็นกรรมการ
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  (๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู ้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

 ๒. ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหา 
ตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มไีม่ครบไม่ว่าด้วยเหตใุด  
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ี
มีอยู่

 ๓. โดยให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหา 
ผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ๒

 ๔. ในกรณีที่มีป ัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 
ผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหาให้เป็นหน้าที่
และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค�าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด

 ๕. ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษา 
หารือเ พ่ือคัดสรรให ้ ได ้บุคคลซึ่ งมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทาง 
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศ 
รับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหาจาก 
บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมทัว่ไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยนิยอม 
ของบุคคลนั้น

	 หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
  ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็น

หน่วยงานสังกัดรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ 
คณะกรรมการสรรหา

	 กระบวนการให ้ความเห็นชอบของวุฒิสภา		
(มาตรา	๒๐๔)

 ๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งตลุาการศาลรฐัธรรมนญูต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

 ๒. ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับ 
การสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด�าเนินการสรรหาหรือ 
คัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู ้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให ้
ความเห็นชอบต่อไป

 ๓. เมื่อผู ้ ได ้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได ้ รับ 
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ

 ๔. ให้ประธานวุฒิสภาน�าความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

 ๕. ผู ้ได ้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป ็น 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยท่ียังมิได ้พ ้นจากต�าแหน่ง 
ตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพ 
ตาม (๙) อยู ่ กล่าวคือ เป็นข้าราชการซ่ึงมีต�าแหน่งหรือ 
เงนิเดอืนประจ�า เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษา
ของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใด 
ในห้างหุ ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรท่ีด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหา 
ผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
หรอืเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพอสิระ ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ลาออก 
หรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ  
(๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา 
ก�าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน�าความ 
กราบบังคมทูล ในกรณีท่ีไม่แสดงหลักฐานภายในก�าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และให้ด�าเนินการคัดเลือกหรือ
สรรหาใหม่ (มาตรา ๒๐๕)

 ๖. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 
๒๐๔ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อย
กว่า ๗ คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู ้ได้รับความเห็นชอบครบ ๙ คน  
และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาล
รฐัธรรมนญูด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจต่อไปพลางก่อนได้  
โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ (มาตรา ๒๐๖)

ฉบับหน้าโปรดติดตามในส่วนของวาระการด�ารงต�าแหน่ง  
การพ้นจากต�าแหน่ง หน้าที่และอ�านาจ การนั่งพิจารณาและ 
ในการท�าค�าวนิจิฉยั การส่งความเหน็ของศาลให้ศาลรฐัธรรมนูญ
วนิจิฉยัสทิธขิองบคุคลผูถ้กูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ และการหยดุ
ปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้บทวเิคราะห์ทีเ่กีย่วข้อง 

๒ โปรดศึกษากระบวนการสรรหาเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

18 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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