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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรือ่ ง ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสง ความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑)
ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอ ความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ผูร อ ง สงความเห็นของรองศาสตราจารยทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และคณะ รวม ๓๒ คน เพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓
โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหี นังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึง่ ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในวาระทีห่ นึง่
แลวลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ตอมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๗๓/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันศุกรที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และครัง้ ที่
๗๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันจันทรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในวาระทีส่ อง
และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระทีส่ าม และไดสง ราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ที่ผาน
ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา ซึง่ ภายในระยะเวลาดังกลาว ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไมปรากฏวามีรางมาตราใดที่มีขอความขัดแยงหรือไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหี นังสือแจงความเห็นมายังผูร อ งวาไมมคี วามเห็นเพิม่ เติม แตยงั มี
ขอกังวลวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
มาตรา ๑๘๕ อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๐ นั้น ไมครอบคลุมถึงการยกเวนลักษณะตองหามในบทหลักตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ เห็นวาราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕
ที่บัญญัติใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบงั คับ ยังคงอยูใ นตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามทีก่ าํ หนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมหรือพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๙ เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๙ (๓) ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการขาดคุณลักษณะตามมาตรา ๙ และ
ลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนาํ มาใชบงั คับนัน้ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๐๒ (๑) และ (๔) และมาตรา ๒๗๓ เนื่องจากยกเวนมิใหนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มาใชกับกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติชุดปจจุบัน อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง มิไดกําหนด
บทยกเวนวาไมตอ งนําบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับลักษณะตองหามของผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระมาใช
บังคับกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชุดปจจุบันซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มาใชบังคับและคําวา “เพียงใด” นั้น นาจะมีความหมายเพียงวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจกําหนด “ระยะเวลา” ที่จะใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ชุดปจจุบนั ยังคงอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปโดยมิไดหมายความถึงการยกเวนลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญใหแกบคุ คลกลุม ดังกลาวดวยและแมศาลรัฐธรรมนูญจะไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๑/๒๕๖๐
แลวก็ตาม แตยงั มิไดวนิ จิ ฉัยในประเด็นวาการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ จะสามารถยกเวนไมนาํ บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับลักษณะตองหามของผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐๒ มาใชบงั คับกับผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระชุดปจจุบนั ไดหรือไม รองศาสตราจารยทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
และคณะ จึงเสนอความเห็นตอผูรองเพื่อใหสงความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ วารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม โดยขอความที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญคือ ในสวนที่เกี่ยวกับการเขียนขอยกเวนมาตรา ๑๙ (๓)
ไมใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มาใชบังคับ
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑)
ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาและเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... และสงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม พรอมทั้งใหแจงผูรองทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา บัญญัติไว ซึ่งภายในระยะเวลาดังกลาว
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมปรากฏวามีรางมาตราใดที่มีขอความขัดแยงหรือไม
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือแจงความเห็น
มายังผูรองวาไมมีความเห็นเพิ่มเติม แตยังมีขอกังวลวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เนือ่ งจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๐ นั้น ไมครอบคลุมถึงการยกเวนลักษณะตองหาม
ในบทหลักตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไว ซึง่ มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึง่ บัญญัตใิ หรา งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรานีใ้ หกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ ประกอบมาตรา ๑๔๘
วรรคหนึง่ (๑) บัญญัตใิ หรา งพระราชบัญญัตใิ ดกอนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะนําขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพือ่ พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ หากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึน้ โดยไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว
สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติจาํ นวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในสิบของจํานวน
สมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเห็นวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
จึงเสนอความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม กรณีจงึ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา
มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและ
มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
มาตรา ๑๘๕ ในสวนที่เกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนํามาใชบังคับ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า “ใหตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูว า การตรวจเงินแผนดิน ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันประกาศ
ใชรฐั ธรรมนูญนีย้ งั คงอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป และเมือ่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวของที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว...” บทเฉพาะกาลดังกลาวมีความมุง หมายเพือ่ รับรอง
สถานะของผูดํารงตําแหนงซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญใหยังคงอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปในชวงเปลี่ยนผานของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับกอน
กับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูด าํ รงตําแหนงดังกลาวเปนไปอยางตอเนือ่ ง
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดยอมเปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ กีย่ วของขององคกรนัน้ ๆ ซึง่ ไดจดั ทําขึน้ ตามมาตรา ๒๖๗ โดยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญไมได
บัญญัตเิ รือ่ งระยะเวลาในการปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป หรือการพนจากตําแหนง รวมถึงเหตุยกเวนคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามไวเปนการเฉพาะแตอยางใด โดยที่รัฐธรรมนูญไดเปลี่ยนแปลงองคกรอิสระ
แตละองคกรทั้งโครงสราง คุณสมบัติ ลักษณะตองหามและวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวไวแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การทีส่ ภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
จะกําหนดรูปแบบใด จะตองคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน และความเหมาะสม ทั้งในเรื่ององคประกอบ
หนาที่และอํานาจของแตละองคกรและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามทัว่ ไปทีใ่ ชกบั ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระทุกองคกรไดบญ
ั ญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ โดยมุงหมายใหผดู าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระทุกองคกรมีความเปนอิสระ
ทัง้ ตองปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละใชอาํ นาจอยางสุจริต เทีย่ งธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทงั้ ปวง และนอกจาก
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามทัว่ ไปดังกลาวแลว ยังมีความจําเปนทีต่ อ งมีการบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
หรือลักษณะตองหามเพิม่ ขึน้ หรือแตกตางไปเปนการเฉพาะในสวนทีว่ า ดวยองคกรนัน้ ดังนัน้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติใหการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
กฎหมายทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับรัฐธรรมนูญ โดยมีไวเพือ่ กําหนดรายละเอียดทีม่ ไิ ดบญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
จึงเห็นไดวา ในชวงเวลาเปลีย่ นผานหรือชวงเวลาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญไดยกเวนการบังคับใช
คุณสมบัติและลักษณะตองหามที่กําหนดขึ้นใหมแกผูดํารงตําแหนงที่ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปนั้นไว
ในเบือ้ งตนแลว รวมทัง้ ยังยอมรับในหลักการของความแตกตางระหวางหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรอิสระ
ของแตละองคกร บทเฉพาะกาลของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจึงอาจกําหนดใหผดู าํ รง
ตําแหนงในองคกรอิสระนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระเดิมที่มีอยู โดยมีการยกเวนหลักเกณฑ
เกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะตองหามทีก่ าํ หนดขึน้ ใหมบางประการ หรือบัญญัตใิ หเฉพาะผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนคงอยูใ นตําแหนงตอไป หรือบัญญัตใิ หผดู าํ รงตําแหนงในองคกร
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

อิสระที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันพนจากตําแหนงทั้งคณะ ขึ้นอยูกับเหตุผล ความจําเปน และ
ความเหมาะสมของแตละองคกรเพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องแตละองคกรสามารถดําเนินการตอไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเพือ่ ประโยชนสงู สุดของประเทศชาติเปนสําคัญ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมี
คําวินจิ ฉัยที่ ๑/๒๕๖๐ วินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ ที่กําหนดยกเวนคุณสมบัติบางประการตามรัฐธรรมนูญมิใหนํามาใชบังคับกับผูตรวจการ
แผนดินซึ่งอยูในตําแหนงกอนวันประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ แตคาํ วินจิ ฉัยดังกลาวมิไดวนิ จิ ฉัยครอบคลุมถึงลักษณะตองหามซึง่ เมือ่ พิจารณาความหมาย
ของคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามและการนํามาใชแลว คําวา “คุณสมบัต”ิ หมายความวา สิง่ ทีบ่ คุ คล
ตองมีประจําตัวซึง่ ตองมีกอ นทีจ่ ะไดมาซึง่ สิทธิหรือตําแหนง สวนคําวา “ลักษณะตองหาม” หมายความวา
สิง่ ทีบ่ คุ คลมีอยูจ ะทําใหบคุ คลใชสทิ ธิ หรือเขาสูต าํ แหนงและดํารงตําแหนงนัน้ ไมไดตลอดเวลาทีล่ กั ษณะ
ดังกลาวมีอยู เปนลักษณะทีไ่ ดกาํ หนดขึน้ โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ เปนการหามมิใหผมู ลี กั ษณะบางประการ
ทีไ่ ดกาํ หนดไวหรือมีพฤติกรรมทีไ่ มสมควรเปนผูม สี ทิ ธิหรือดํารงตําแหนงนัน้ ๆ เห็นไดวา แมคณ
ุ สมบัติ
และลักษณะตองหามจะมีความหมายแตกตางกัน แตท้ังคุณสมบัติและลักษณะตองหามตางก็เปน
เครือ่ งมือหรือมาตรการในการคัดเลือกและควบคุมพฤติกรรมบุคคลทีจ่ ะเขาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญและเปนสิง่ ถูกกําหนดไวเพือ่ ผลอยางเดียวกัน จึงถือไดวา ทัง้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ตองหามเปนสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธสอดคลองเชือ่ มโยงกันอยางใกลชดิ
สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
และสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓
วรรคหนึ่ง โดยรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ บัญญัติวา “ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู  ใ นวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใช บั ง คั บ ยั ง คงอยู  ใ นตํ า แหน ง ต อ ไปจนกว า จะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๙ (๓)
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๙ และลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘)
มิใหนํามาใชบังคับ” ซึ่งเปนรางบทเฉพาะกาลที่วาดวยการดํารงตําแหนงตอไปในชวงเปลี่ยนผาน
ระหวางการบังคับใชกฎหมายเดิมที่สิ้นผลกับกฎหมายใหมที่ใชบังคับ
เมื่อรางมาตรา ๑๘๕ ไดบัญญัติมิใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) ตองไมเปน
หรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด และ (๑๘) ตองไมเปน
หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา มาใชบังคับ อันเปนการกําหนด
ใหยกเวนลักษณะตองหามบางประการตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๒๖๗ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และไมมีบทบัญญัติหามมิใหดํารงตําแหนงไวทั้งศาลรัฐธรรมนูญไดมี
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

คําวินจิ ฉัยที่ ๑/๒๕๖๐ วินจิ ฉัยวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ บัญญัตใิ หสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เปนผูกําหนดการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดของผูดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ถือไดวารัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูพิจารณากําหนดการดํารงตําแหนง
ตอไปของผูดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ตอไป หรือการพนจากตําแหนง รวมถึงเหตุยกเวนคุณสมบัติของบุคคลดังกลาวไวโดยเฉพาะ ดังนั้น
การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
เปนผูพ จิ ารณาและเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ โดยกําหนดการดํารงตําแหนงตอไปของผูดํารงตําแหนงในชวง
เปลี่ยนผาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงเปนไปอยางตอเนื่องตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงเปนกรณีทไี่ ดพจิ ารณาตามหลักนิตธิ รรมและคํานึงถึงเหตุผล ความจําเปน
และความเหมาะสมทัง้ ในเรือ่ งองคประกอบ หนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ และเปนการสอดคลองกับหลักนิตธิ รรมและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอันมิได
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนํามาใชบังคับ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

๑๕๐
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรื่อง ผู้ ต รวจการแผ่ นดิ น เสนอเรื ่ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ น ิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕)
และวรรคสอง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๑ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
พลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร รักษาการหัวหนาพรรคเพื่อไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหนาพรรคประชาธิปต ย ยืน่ หนังสือรองเรียนตอผูร อ งสรุปความไดวา คําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ ง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
มีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากกอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
กับประชาชนหรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุและเปนการละเมิด
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวไมเปนไป
ตามเจตนารมณและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยผูรองเรียนทั้งสองกลาวอางวาคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติดงั กลาวทีใ่ ชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผลเปนการยกเลิก
และแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ในสาระสําคัญหลายประการ กลาวคือมีการแกไข
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีอยูเดิม ทําใหสมาชิกพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตอไปตองมี
หนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอหัวหนาพรรคการเมืองนั้น พรอมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และตองชําระคาบํารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือแจงยืนยัน
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ทีที่ ่ ๔/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑ วัวันนทีที่ ่ ๕๙ มิมีถนุนาคม
ายน พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๖๑
๒๕๖๑

การเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น อีกทั้งยังกําหนดใหพรรคการเมือง
ตองแจงนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว แตพรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นกอนแลวไมสามารถประชาสัมพันธเพือ่ สือ่ สารสรางความเขาใจกับสมาชิกทีป่ ระสงคจะยืนยัน
การเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไปได เนื่องจากขอ ๔ แหงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ดังกลาวหามมิใหพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ จัดใหมีการประชุมใหญ รวมทั้งการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การประชุมสมาชิกพรรคการเมืองหรือ
การดําเนินการอื่นใดในทางการเมือง นอกจากนั้น ยังเปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองที่จะจัดตั้ง
ขึน้ ใหมเทานัน้ ทีส่ รรหาสมาชิกพรรคการเมืองไดนบั แตวนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และยังกําหนดมาตรการ
ในการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหมงายกวาการยืนยันการเปนสมาชิกของสมาชิก
พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นกอนแลวที่บังคับใหการยืนยันตองทําเปนหนังสือ ทั้งมีการแกไขเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยเฉพาะมาตรา ๑๔๑
วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง มีผลทําใหไมมีบทบัญญัติรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยชอบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สงผลใหพรรคการเมือง
ที่จดทะเบียนไวตามกฎหมายเดิมไมมีสาขาพรรคการเมืองอีกตอไป หากแตกําหนดใหจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และจะตองจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม ใ ห ค รบถ ว นภายใต เ งื่ อ นไขและเงื่ อ นเวลาที่ จํ า กั ด นอกจากนี้ การออกคํ า สั่ ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวไมเปนไปตามเงื่อนไขการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ และมิไดกระทําตามบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ไม ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ผู  ร  อ งเรี ย นทั้ ง สองจึ ง ขอให ผู  ร  อ งเสนอเรื่ อ งไปยั ง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ผูรองเห็นวา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวมีสถานะเปนบทบัญญัติ
แห งกฎหมายตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และบทบัญญัติแ หงกฎหมายดั งกลาวไมให
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
ประกอบมาตรา ๔๕ ใหการรับรองไว อีกทั้งยังมีลักษณะเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม
และความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งขัดตอหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
ไดรับรองและคุมครองไว ผูรองจึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่ มเติ มโดยคํ าสั่งหั วหน าคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๔๕

๑๕๒
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับหนังสือของผูร อ งไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑)
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่พลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร รักษาการหัวหนาพรรคเพื่อไทย และ
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปต ย รองเรียนตอผูร อ ง โดยกลาวอางวาเปนผูด าํ รงตําแหนง
ในพรรคการเมื อ งและร อ งเรี ย นว า คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึง่ ผูร อ งมีความเห็นวาคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดงั กลาว
มีสถานะเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
ดังกลาวไมใหการรับรองและคุมครองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
ประกอบมาตรา ๔๕ อีกทั้งยังมีลักษณะเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่ งสถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม และความคิดเห็นทางการเมือง
ซึง่ ขัดตอหลักความเสมอภาคตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ไดรบั รองและคุม ครองไว ผูร อ งจึงเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับไวพิจารณาและมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๐ เปนบทเฉพาะกาล ซึ่งบัญญัติวา “ใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดํารงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวที่ดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ ยังคงเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เพือ่ ดําเนินการตามมาตรา ๑๔๑ โดยใหถอื วาพรรคการเมืองดังกลาวมีสมาชิกตามทีป่ รากฏในทะเบียน
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีที่ ่ ๔/๒๕๖๑
ายน พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๖๑
๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑ วัวันนทีที่ ่ ๕๙ มิมีถนุนาคม

สมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ สํ า นั ก งานจั ด ให มี ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐” ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติม โดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ ง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “ใหพรรคการเมืองที่จัดตั้ง
หรือเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
และยังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว
ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ เปนสมาชิก และยังคงเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้นตอไป และใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปน
สมาชิกพรรคการเมืองนั้นตอไปมีหนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอหัวหนาพรรคการเมืองนั้น พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานการมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือ
แจงยืนยันการเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น และใหพรรคการเมือง
แจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว”
ดังนัน้ จะเห็นไดวา การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนกระบวนการมีสว นรวมทางการเมือง
ที่สําคัญสําหรับประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองหนึง่ พรรคการเมืองใดดวยความสมัครใจโดยแทจริงนัน้ จะเกิดขึน้ ได
ตอเมื่อบุคคลสามารถเปรียบเทียบหลักการ จุดมุงหมายและแนวนโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ
โดยละเอียดถี่ถวนแลวจึงตัดสินใจวาพรรคการเมืองใดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเจตจํานง
ของตน การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตามมาตรา ๑๔๐ ดังกลาว จึงเปนการรับรองเสรีภาพ
ของบุคคลในการตัดสินใจเลือกและมอบความไววางใจของตนแกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
โดยผานการเขารวมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น อันเปนการรับรองเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ตลอดจนการกําหนดใหพรรคการเมืองตองมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ใหถกู ตองสมบูรณ ไมซาํ้ ซอนและเปนปจจุบนั จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง
ในเรื่องการดํารงอยูของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเปนการยืนยันถึงการสนับสนุนของประชาชน
ที่มีตอการดําเนินงานของพรรคการเมืองนั้น บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมีนัยสําคัญ
ตอการปฏิรูปการเมือง โดยเปนการใหเสรีภาพแกสมาชิกของพรรคการเมืองที่จัดตั้งและยังดํารง
อยูในวันกอนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใชบังคับ ไดมีโอกาสทบทวนตนเองวายังคงมี
เจตนารมณอั น แน ว แนที่ จ ะเป น สมาชิก พรรคการเมือ งนั้น ต อ ไปอยา งเป น อิส ระและสมั ค รใจ
ประกอบกับขอ ๖ แหงคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดงั กลาวไดกาํ หนดวา “ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจกําหนด โดยทําเปนประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง
แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนี้ และจะกําหนดใหการที่พรรคการเมืองจะตองแจงหรือรายงาน
เรื่องใดตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองอาจกระทําโดยระบบเทคโนโลยี
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

สารสนเทศหรือผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นดวยตนเองก็ได” อันเปนมาตรการรองรับ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกพรรคการเมืองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทีป่ ระสงคยนื ยันการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไป ลงวันที่ ๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ประสงคยืนยันการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
เรือ่ งรองเรียนตอผูร อ ง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แลววา ในสวนการแสดงหลักฐานการไมมลี กั ษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๔ นั้น สมาชิกผูนั้นอาจรับรองตนเองไดวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔
โดยกําหนดใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกพรรคการเมืองและจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงกับความเปนจริง สําหรับการยืนยัน
การเปนสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๐ กําหนดเพียงใหมหี นังสือยืนยันการเปนสมาชิก
ซึ่งมิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น สมาชิกพรรคการเมืองจึงสามารถสงหนังสือยืนยัน
การเปนสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดก็ได ทั้งนี้ วิธีการดังกลาวจะตองมีขอความ
ที่เปนสาระสําคัญอันเปนองคประกอบที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดแลว
และตองสามารถยืนยันและสามารถพิสูจนตัวบุคคลได
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๐ จึงไมเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของสมาชิกพรรคการเมือง
และพรรคการเมือง แตเปนมาตรการทีเ่ ปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และยังคงใหการรับรองและคุม ครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และเปนกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเปนการทัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ รวมทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕
ประเด็นทีส่ อง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ ง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญ
 หา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม
เมือ่ พิจารณาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว เห็นไดวา การดําเนินการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ นั้น
เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับพรรคการเมือง เนื่องจากสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดเปนกลไกรองรับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
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ายน พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๖๑
๒๕๖๑
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ทีที่ ่ ๔/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑ วัวันนทีที่ ่ ๕๙ มิมีถนุนาคม

ทั่วประเทศ โดยผานการสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอันเปนฐานมวลชนที่กระจายตัว
อยูใ นพืน้ ที่ อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงหลักการความเปนพรรคการเมืองของประชาชนตามเจตนารมณ
ของกฎหมายทีเ่ ปดโอกาสใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมอยางกวางขวาง และสามารถดําเนินการ
โดยอิสระไมถกู ครอบงําหรือชีน้ าํ โดยบุคคลซึง่ มิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แมการกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวอาจจะกระทบตอพรรคการเมืองอยูบางในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด แตกฎหมายก็ไดยดื หยุน และผอนปรนใหพรรคการเมืองทีไ่ มสามารถดําเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดได โดยใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจมีมติขยายระยะเวลาดังกลาวได
ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง นอกจากนี้ ยังไดกาํ หนดใหมอี งคกรตรวจสอบการใชอาํ นาจของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ในการวินจิ ฉัยเรือ่ งใด ๆ ตามมาตรานีท้ มี่ ผี ลกระทบตอพรรคการเมือง โดยใหพรรคการเมือง
ที่ไมเห็นดวยสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยไดตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม
อันเปนการรับรองการใชสิทธิทางศาลของพรรคการเมืองซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ วรรคสาม และเปนไปตามหลักนิติธรรมอีกดวย
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง จึงไมเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองจนเกินสมควรแกเหตุ แตเปนมาตรการที่เปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ทั้งยังคงใหการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ ไมเพิ่มภาระหรือ
จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และเปนกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับเปนการทัว่ ไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ รวมทัง้ ไมเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ ดังนัน้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
วรรคหนึง่ (๕) และวรรคสอง ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ ง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

๑๕๖

145-156-MAC6.indd 156

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/13/18 3:48 PM

