
๑	 บุญสงค์	 ทองอินทร์	 น.บ.	 (มร.)	 น.ม.	 (มสธ.)	 เนติบัณฑิตไทย.	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 ส�านักกฎหมาย	 ส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา.

บับที่แล ้ว	 ได ้น�าเสนอเนื้อหาสาระของหมวด	 ๑๑	 
ศาลรัฐธรรมนูญ	ในส่วนต้น	ส�าหรับฉบับนี้จะได้น�าเสนอ

ในส่วนท้าย	พร้อมบทวเิคราะห์ตามทีไ่ด้ทิง้ท้ายไว้ในฉบบัทีแ่ล้ว	

วาระการด�ารงต�าแหน่ง (มาตรา ๒๐๗)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	๗	ปี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ด�ารงต�าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว

การพ้นจากต�าแหน่ง (มาตรา ๒๐๘)
๑.	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
	 (๑)	 ขาดคุณสมบติัตามมาตรา	๒๐๑	หรอืมลีกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	๒๐๒
	 (๒)	 ตาย
	 (๓)	 ลาออก
	 (๔)	 มีอายุครบ	๗๕	ปี
	 (๕)	 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต�าแหน่งด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๔	ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้หมดเท่าทีม่อียู	่เพราะเหตฝุ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

	 (๖)	 พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา	๒๓๕	
วรรคสาม

๒.	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง	 
ให้พ้นจากต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย

๓.	 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระ	ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากต�าแหน่งปฏิบัติ
หน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูใหม่
แทน

๔.	 ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใด
พ้นจากต�าแหน่งตาม	 (๑)	หรือ	 (๓)	หรือไม่	 ให้เป็นหน้าที่และ
อ�านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา	๒๐๓	เป็นผูว้นิจิฉยั	 
ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด

๕.	 การร้องขอ	 ผู้มีสิทธิร้องขอ	 การพิจารณา	 และ 
การวินิจฉัยว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต�าแหน่ง
หรือไม่	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไว  ้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ

๖.	 ในระหว่างทีต่ลุาการศาลรฐัธรรมนญูพ้นจากต�าแหน่ง 
ก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน
ต�าแหน่งทีว่่าง	ให้ตลุาการศาลรฐัธรรมนญูเท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปได้	แต่มิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เหลืออยู่ไม่ถึง	๗	คน	(มาตรา	๒๐๙)

หน้าทีแ่ละอ�านาจ (มาตรา ๒๑๐)
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้
(๑)	พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายหรือร่างกฎหมาย
(๒)	พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ

ของสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 รัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 หรือ
องค์กรอิสระ

(๓)	หน้าทีแ่ละอ�านาจอืน่ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู
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รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๑

ศาลรัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๒)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



ทัง้นี	้การยืน่ค�าร้องและเงือ่นไขการยืน่ค�าร้อง	การพจิารณา 
วนิิจฉยั	การท�าค�าวนิจิฉยั	และการด�าเนนิงานของศาลรฐัธรรมนญู	 
นอกจากท่ีบัญญัติไว ้ในรัฐธรรมนูญแล้ว	 ให ้เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และให้น�าความในมาตรา	๑๘๘	 
มาตรา	 ๑๙๐	 มาตรา	 ๑๙๑	 และมาตรา	 ๑๙๓	 มาใช้บังคับ 
แก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม	 กล่าวคือ	 หลักการในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี	 การแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและ 
ตุลาการพ้นจากต�าแหน่ง	 การต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ	 และ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ

การนัง่พจิารณาและในการท�าค�าวนิจิฉยั (มาตรา ๒๑๑)
๑.	 องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ 

นั่งพิจารณาและในการท�าค�าวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า	๗	คน

๒.	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก	
เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

๓.	 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว	
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่า 
เรื่องนั้นไม่อยู่ในอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้

๔.	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด	 
มีผลผูกพันรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 องค์กรอิสระ	 และ 
หน่วยงานของรัฐ

การส่งความเหน็ของศาลให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั 
(มาตรา ๒๑๒)

๑.	 ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับ
แก่คดีใด	 ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา	 ๕	 กล่าวคือ	
บทบญัญัตใิดของกฎหมาย	กฎหรอืข้อบงัคบั	หรอืการกระท�าใด	 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน	 ให้ศาลส่งความ
เห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย	 ในระหว่างนั้น	
ให้ศาลด�าเนินการพิจารณาต่อไปได้	 แต่ให้รอการพิพากษาคดี
ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

๒.	 ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูเหน็ว่าค�าโต้แย้งของคูค่วาม 
ดังกล่าวไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย	 ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

๓.	 ค�าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญูให้ใช้ได้ในคดทีัง้ปวง	
แต่ไม่กระทบต่อค�าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว	 เว้นแต ่
ในคดีอาญาให้ถอืว่าผูซ้ึง่เคยถกูศาลพพิากษาว่ากระท�าความผดิ 
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่าไม่ชอบ

ด้วยมาตรา	๕	 นั้น	 เป็นผู้ไม่เคยกระท�าความผิดดังกล่าว	หรือ 
ถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป	 แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ
ที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด	ๆ

สิทธิของบุคคลผู ้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ  
(มาตรา ๒๑๓)

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ 
คุม้ครองไว้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคี�าวนิจิฉัยว่า 
การกระท�านัน้ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู		ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์	 
วิธีการ	 และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

การหยุดปฏิบัติหน้าที ่(มาตรา ๒๑๔)
ในกรณทีีต่ลุาการศาลรฐัธรรมนญูต้องหยดุปฏบิตัหิน้าที่

ตามมาตรา	๒๓๕	วรรคสาม	กล่าวคอื	กรณศีาลฎกีาหรอืศาลฎกีา 
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงประทบัรบัฟ้อง 
ให้ผูถ้กูกล่าวหาหยดุปฏบิตัหิน้าทีจ่นกว่าจะมคี�าพพิากษา	เว้นแต่ 
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	 และมีตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึง	 ๗	 คน	 ให้ประธานศาลฎีกาและ 
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัต ิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ท�าหน้าท่ีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการช่ัวคราวให้
ครบ	๙	 คน	 โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท�าหน้าที่ในฐานะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตน 
ท�าหน้าท่ีแทนจะปฏิบัติหน้าท่ีได้	 หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

บทวิเคราะห์
โดยหลักการเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ	 

ปี	๒๕๖๐	ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๕๐	แต่ที่ม ี
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน	 คือ	 ได้มีการแยกบทบัญญัติ 
ในส่วนของ	“ศาลรฐัธรรมนญู”	ซึง่เดมิตามรฐัธรรมนญู	ปี	๒๕๔๐	 
และปี	๒๕๕๐	บัญญตัไิว้ในหมวดศาล	ออกมาเป็นอกีหมวดหนึง่ 
ต่างหาก	 คือ	 “หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ”	 ดังผู ้เขียน 
ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วในวารสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
ฉบับที	่๕๖	เดือนมีนาคม	๒๕๖๒

อย่างไรก็ตาม	 มีสาระส�าคัญท่ีเป็นการแตกต่างอยู่บ้าง
บางประการ	ดังนี้

	 ๑.	 องค์ประกอบของศาลรฐัธรรมนญู	ตามรฐัธรรมนญู 
ปัจจุบันก�าหนดจ�านวนศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย	ตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญู จ�านวน ๙ คน	ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้
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จากบคุคลทีม่คีณุสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซ่ึงบญัญตัิ 
แตกต่างจากรฐัธรรมนญู	ปี	๒๕๕๐	ทีบ่ญัญตัใิห้ศาลรฐัธรรมนญู 
ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนญูอืน่อกี ๘ คน รวมเป็น ๙ คน ซึง่พระมหากษตัรย์ิ 
ทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา	ซึง่จ�านวนขององค์ประกอบ 
ศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีจ�านวน	๙	คน	แต่ใช้ถ้อยค�าแตกต่างกัน 
โดยมี เหตุผล	 คือ	 เ น่ืองจากต�าแหน ่ง	 “ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ”	 ได้มีการบัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญมา
จากการเลือกกันเองของผู้ได้รับการสรรหา๑	 และบัญญัติให ้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต�าแหน่งให้พ้นจาก 
ต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย๒	 ทั้งนี้	 เพื่อป้องกัน 
ปัญหาการตีความกรณีประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออก 
จากต�าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญก่อนครบวาระ	 ๗	 ปี	 
แล้วจะยังคงสถานะเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยหรือไม่	 
จะเห็นได้ว่าได้มีการอุดช่องว่างนี้แล้วโดยบทบัญญัติข้างต้น

	 ๒.	 ที่มาของบุคคลผู ้ที่จะได้รับการเสนอให้ด�ารง 
ต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 มีการก�าหนดรายละเอียด 
เพิ่มเติมแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ	 ปี	 ๒๕๕๐	 เพื่อให้ม ี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 และก�าหนดคุณลักษณะที่เข้มข้นขึ้น	 
เช่น	 การก�าหนดให้บุคคลในสัดส่วนที่มาจากผู้พิพากษาใน 
ศาลฎีกาต้องด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๓	 ปี	 ที่มาจากตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดต้องด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลปกครอง 
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	 เป็นต้น	 และก�าหนดสัดส่วน 
จ�านวนลดลงจากเดิม	กรณีนี้อาจท�าให้มองเห็นได้ว่าคุณสมบัติ 
ทีเ่ข้มข้นขึน้ดงักล่าวอาจจะท�าให้เป็นการยากทีจ่ะผูท่ี้มคีณุสมบัต ิ
มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๓.	 คุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการ 
ก�าหนดที่แตกต่างจากเดิม	 กล่าวคือ	 ในเรื่องอายุก�าหนดไว้ 
ไม่ต�่ากว่า	 ๔๕	 ปี	 แต่ไม่ถึง	 ๖๘	 ปี	 ในวันที่ได้รับการคัดเลือก 
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา	 ก�าหนดคุณสมบัติการศึกษา 
ไม่ต�่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า	และยงัก�าหนดถงึคณุสมบตัิ 
ด้านสุขภาพด้วยว่าต้องมีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 

อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้ยงัมกีารแยกบทบญัญตัเิกีย่วกบั 
คณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามออกจากกนั	โดยไม่เขียนรวมกนั 
ดังเช่นเดิม	 รวมทั้งก�าหนดลักษณะต้องห้ามกรณีมีพฤติการณ ์
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรงด้วย

	 ๔.	 อ งค ์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 
มีรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจากเดิม	 อาทิ	 เดิมก�าหนดให้ 
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือ 
หนึ่งคนเป็นกรรมการ	 มาเป็นบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้ง 
จากผู ้มีคุณสมบัติและไม ่มีลักษณะต้องห้าม	 องค์กรละ 
หนึ่งคนเป็นกรรมการ	 ทั้งนี้	 รายละเอียดให้ไปก�าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๕.	 การให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาก�าหนดแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญ	ป	ี๒๕๕๐	กล่าวคือ	วุฒิสภาต้องเห็นชอบด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

	 ๖.	 ก�าหนดเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานว่าได้ลาออก
หรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ	เดิมตามรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๕๐	
ก�าหนดว่าต้องลาออกภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับเลือก 
หรือได้รับความเห็นชอบ	 แต่ในรัฐธรรมนูญ	 ปี	 ๒๕๖๐	 ไม่ได้
ก�าหนดวนัไว้แน่นอน	แต่ก�าหนดว่าภายในระยะเวลาทีป่ระธาน
วุฒิสภาก�าหนด	ถ้าไม่แสดงหลักฐานก็ให้ถือว่าสละสิทธิ์

	 ๗.	 กรณีการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้น	 
ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า	 ถ้ามีผู ้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่าจ�านวน	 ๗	 คน	 แล้ว	 
ก็ให้สามารถเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ต้องครบ 
จ�านวน	๙	คน	เพื่อป้องกันการไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๘.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งก�าหนดแตกต่างกัน	 
กล่าวคือ	 ก�าหนดไว้	 ๗	 ปี	 นับแต่วันที่พระมหากษัตริย ์ 
ทรงแต่งตั้งและให้ด�ารงต�าแหน่งวาระเดียว	 ส่วนรัฐธรรมนูญ	 
ปี	 ๒๕๕๐	 ก�าหนดไว้	 ๙	 ปี	 และมีการก�าหนดให้ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงาน 
ในการยุติธรรมตามกฎหมายด้วย

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๐๖ บัญญัติว่า
	 “มาตรา	๒๐๖		ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา	๒๐๔	ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน	ให้ผู้ได้รับ 

ความเห็นชอบเลือกกันเอง	 ให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอ	 ให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบ 
ครบเก้าคน	และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว	ให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไปพลางก่อนได	้โดยในระหว่างนั้น	
ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่”

๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง บัญญัติว่า
	 “ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง	ให้พ้นจากต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย”
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	 ๙.	 การพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระทีเ่หน็ได้อย่างชัดเจน	 
คือ	 การก�าหนดว่าอายุครบ	๗๕	ปี	 จากเดิมก�าหนดไว้	 ๗๐	ป	ี 
นอกจากนี้	 ยังก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีหน้าท่ี 
และอ�านาจวินิจฉัยว่า	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจาก 
ต�าแหน่งกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามและ 
กรณีลาออก	หรือไม่	ส่วนรายละเอียดการร้องขอ	การพิจารณา
ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๖๑	

๑๐.	การปฏบิติัหน้าทีต่่อไปของตุลาการศาลรฐัธรรมนญู	
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	
และยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต�าแหน่ง 
ที่ว ่างน้ัน	 ก�าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ เหลืออยู ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 แต่ถ้าเหลือไม่ถึง	 ๗	 คน	 ก็ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้	 เพราะองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ในการนั่งพิจารณาและในการท�าค�าวินิจฉัยต้องประกอบด้วย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม ่น ้อยกว ่า	 ๗	 คน	 ซึ่งเดิมใน
รัฐธรรมนูญ	 ปี	 ๒๕๕๐	 ก�าหนดให้อยู ่ภายใต้เงื่อนไขของ 
องค์คณะตลุาการศาลรัฐธรรมนูญทีก่�าหนดว่าในการนัง่พจิารณา 
และในการท�าค�าวินิจฉัยต ้องประกอบด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า	๕	คน	

	๑๑.	ผลของค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ 
แตกต่างจากเดิม	 กล่าวคือ	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ 
ใช้ได้ในคดีทั้งปวง	 แต่ไม่กระทบต่อค�าพิพากษาของศาลอันถึง 
ทีส่ดุแล้ว	เว้นแต่ในคดอีาญาให้ถอืว่าผูซ้ึง่เคยถกูศาลพพิากษาว่า
กระท�าความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉยัว่าไม่ชอบด้วยมาตรา	๕	นัน้	เป็นผูไ้ม่เคยกระท�าความผดิ 
ดังกล่าว	 หรือถ้าผู้น้ันยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป	 แต่ท้ังนี้ 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด	ๆ	

	๑๒.	หน้าที่และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญมีการ
ก�าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 กล่าวคือ	 พิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรฐัธรรมนญูของกฎหมายหรอืร่างกฎหมาย	พจิารณาวนิจิฉยั
ปัญหาเกีย่วกบัหน้าท่ีและอ�านาจของสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	
รฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีหรอืองค์กรอสิระ	และหน้าท่ีและอ�านาจอืน่ 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

	๑๓.	มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ใหม่เก่ียวกับการหยุด 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีศาลฎีกาหรือ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ประทับรับฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี 
ค�าพิพากษา	 เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	 และ 
หากมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึง	๗	คน	ให้ประธาน 
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร ่วมกันแต่งตั้ง 
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท�าหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นการช่ัวคราวให้ครบ	 ๙	 คน	 โดยให้ผู ้ ซ่ึงได้รับแต่งตั้ง 
ท�าหน้าท่ีในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ตนท�าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้	 หรือ 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

กล่าวโดยสรุป หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังคง 
หลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แต่จะมีรายละเอียด 
ที่แตกต่างออกไปอย่างมีนัยส�าคัญหลายประการ ทั้งนี้  
หากมโีอกาสทีเ่หมาะสมจะได้วเิคราะห์ในเชงิลกึถงึเจตนารมณ์ 
ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญของหมวด ๑๑ ศาล
รัฐธรรมนูญ ดังกล่าวต่อไป 
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