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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธานกรรมการ ป.ป.ช.)  
ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..)  
พ.ศ. .... พร้อมทั้งบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อ 
สภาผูแ้ทนราษฎร แตป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณาวา่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดงักลา่วเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิและไดส้ง่ไปยงันายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหค้ำรบัรอง 
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ 
การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปให้นายกรัฐมนตรีมีคำรับรอง นั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ 
กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโต้แย้งความเห็นดังกล่าว ซึ่งต่อมาสำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า  
คำวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ และ 
สง่ใหน้ายกรฐัมนตรพีจิารณาใหค้ำรบัรองถอืเปน็เดด็ขาดสำหรบัการทำหนา้ทีข่องสภาผูแ้ทนราษฎร แตไ่ม ่
กระทบถงึสทิธทิีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่เปน็องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูจะเสนอเรือ่งพรอ้มความเหน็ 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จึงได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า  

๘๘

คำส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๔๑/๒๕๕๑ 
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ขอให้	
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง	
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๔	ว่า	การที่	
ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า	ร่างพระราชบัญญัติประกอบ	
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ	(ฉบบัที	่..)		
พ.ศ.	....	เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินและต้องมี	
คำรับรองของนายกรัฐมนตรี	นั้น	เป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วย	
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	และขอ้บงัคบั	
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือไม่

เรื่อง	



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ไปใหน้ายกรฐัมนตรมีคีำรบัรองโดยเหน็วา่ รา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน ตาม 
มาตรา ๑๔๓ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ เปน็การกระทำทีไ่มช่อบดว้ย 
รฐัธรรมนญูและขอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหเ้สนอเรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
พจิารณาวนิจิฉยั เนือ่งจากเปน็กรณทีีม่คีวามขดัแยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  คำร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลว้เหน็วา่ การทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ และสง่ใหน้ายกรฐัมนตรรีบัรอง โดยใหส้ำนกังาน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรมหีนงัสอืแจง้ผูเ้สนอทราบวา่ การสง่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีรับรองถือเป็นเด็ดขาดสำหรับการทำหน้าท่ีของสภาผู้แทนราษฎร น้ัน การดำเนินการ 
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยใช้อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร  
แม้ต่อมาเมื่อมีการเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในเรื่องดังกล่าว ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เรียกให้มีการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรกับประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะและที่ประชุมร่วมมีมติว่า  
กรณกีารใชอ้ำนาจของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรดงักลา่วและความเหน็ขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู
ทีม่คีวามเหน็แตกตา่งกนั ถอืเปน็ขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งรฐัสภากบัองคก์รตามรฐัธรรมนญู 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๔ และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรสง่เรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั 
ต่อไปก็ตาม แต่มติของที่ประชุมร่วมดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีการพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมร่วม 
แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดงักลา่วเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง อนัจะเปน็ 
การใช้อำนาจในนามของรัฐสภาที่จะไปขัดแย้งกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็น 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ 
 กรณจีงึยงัไมไ่ดม้ปีญัหาขดัแยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งรฐัสภากบัองคก์รตามรฐัธรรมนญู 
เกิดขึ้น คำร้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔  
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

๘๙
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ 
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๓. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา 
วินิจฉัย

หมายเหตุ*
  คดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๐/๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า “กรณี
จึงยังไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภากับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น” 
และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งเช่นกันว่า “กรณีจึง 
ยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง อันจะเป็นการใช้อำนาจ 
ในนามของรัฐสภาที่จะไปขัดแย้งกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญได้” ดังกล่าวข้างต้น 
   ผูเ้ขยีนใครม่หีมายเหตอุนัเปน็ประเดน็ปญัหาใหต้อ้งพจิารณาวา่ ศาลรฐัธรรมนญูจะเปลีย่นแปลง 
หลักการในการพิจารณารับคำร้องกรณีการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าที่ของ 
รัฐสภากับองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมได้บัญญัติหลักการไว้ในมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หรอืไม ่ทัง้นี ้โดยเหตทุีศ่าลรฐัธรรมนญูไดใ้หร้ายละเอยีดไว้ 
ในคำสั่งทั้งสองคดีนี้ว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจในนามของ “รัฐสภา” ที่จะไปขัดแย้งกับการใช้อำนาจ 
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นได้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๑๔ ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีปัญหา 
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ดังนี้
 “มาตรา ๒๑๔ ในกรณทีีม่คีวามขดัแยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอื 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 
หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย”
  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่มีความแตกต่างไปจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บางประการ โดยเฉพาะในส่วนของการกำหนดเขตอำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
  ๑. ต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป
  ๒. ต้องมิใช่กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลขัดแย้งกับอำนาจหน้าที่องค์กรอื่น
  ๓.  มีการกำหนดองค์กรต่าง ๆ  ไว้อย่างชัดเจน  ได้แก่  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล (“ศาล” ก็ไม่ใช่ “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” แต่ “ศาล” เป็นองค์กรตุลาการ)
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  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ไดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
ให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีสิทธิเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งกับองค์กร 
อื่น ๆ  เท่านั้น จึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า หาก “สภาผู้แทนราษฎร” หรือ “วุฒิสภา” องค์กรใด 
องคก์รหนึง่ ซึง่เปน็องคป์ระกอบของรฐัสภา มปีญัหาความขดัแยง้กบัองคก์รอืน่ ๆ  สภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองโดยแต่เพียงลำพังได้หรือไม่
  กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ไวว้า่ สภาผูแ้ทนราษฎร (คำวนิจิฉยัที่ ๕๑ - ๕๒/๒๕๔๒, คำวนิจิฉยัที ่ 
๓๒/๒๕๔๓  และคำวินิจฉัยที่  ๓๑/๒๕๔๘)  และวุฒิสภา  (คำวินิจฉัยที่  ๕๓/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่  
๒๐/๒๕๔๓, คำวินิจฉัยที่ ๓-๔/๒๕๔๕, คำวินิจฉัยที่ ๔๓/๒๕๔๖, คำวินิจฉัยที่ ๔๔/๒๕๔๖ 
และคำวนิจิฉยัที่ ๔๗/๒๕๔๗) เปน็องคก์รตามรฐัธรรมนญูและมอีำนาจเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญู 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ (คำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๘ และคำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๖) 
   ดงันัน้ จะพจิารณาเหน็ไดว้า่ เดมิองคก์รทีเ่ปน็องคป์ระกอบของรฐัสภา ไดแ้ก ่สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวฒุสิภา สามารถเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวนิจิฉยัได ้(รวมถงึคณะกรรมการสรรหา 
บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญด้วย (คำวินิจฉัยที่  ๓๘/๒๕๔๕  คำวินิจฉัยที่ 
๔๔/๒๕๔๖)) แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ได้บัญญัต ิ
หลักการไว้อย่างชัดเจนโดยใช้คำว่า “รัฐสภา” แทนคำว่า “องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น  
จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า “สภาผู้แทนราษฎร” หรือ “วุฒิสภา” แต่เพียงลำพัง องค์กรใด 
องค์กรหนึ่ง จะสามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา ๒๑๔ ไดห้รอืไม ่หรอืจะตอ้งเปน็การดำเนนิการในฐานะของ “รฐัสภา” กลา่วคอื โดยจะตอ้ง 
เป็นกรณีที่รัฐสภาพิจารณาเห็นว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือไม่เท่านั้น
   ในทางวิชาการ นักกฎหมายของประเทศเยอรมันชื่อว่า Laufer ได้อธิบายความหมายของ  
“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ไว้ว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ข้อพิจารณาทางรูปแบบ 
(Formelle Kriterien) ไดแ้ก ่องคก์รดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการกอ่ตัง้โดยตรงจากรฐัธรรมนญูและอำนาจ 
หน้าที่ขององค์กรนั้นจะต้องได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อพิจารณาทางเนื้อหา 
(Substantielle Kriterien) ได้แก่ องค์กรนั้นต้องเป็นองค์กรที่มีส่วนในการใช้อำนาจของรัฐในลักษณะ 
ของการควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐขององค์กรอื่น และองค์กรนั้นจะต้องมีความ 
เป็นอิสระในการดำเนินงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาขององค์กรอื่น (โปรดดู สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
และบรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๔ และ 
๒๖๖, เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, พ.ศ. ๒๕๔๒) 
  กรณปีญัหานี ้พจิารณาแลว้เหน็วา่ เจตนารมณข์องผูร้า่งรฐัธรรมนญู ฉบบัป ีพทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มุ่งหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ 
องคก์รตา่ง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู ในลกัษณะเชน่เดยีวกบัมาตรา ๒๖๖ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แตไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการหรอืรายละเอยีดบางประการ (ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้) 
และประการที่สำคัญคือ ได้มีการบัญญัติให้มีหมวด ๑๑ ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน 
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยเฉพาะว่าประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความประสงค์ที่จะไม่ใช้ถ้อยคำว่า 
“องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ”  เช่นเดียวกับมาตรา  ๒๖๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการตีความความหมายของคำว่า “องค์กรต่าง ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญ” กับคำว่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ได้ ดังนั้น ผู้หมายเหตุจึงเห็นว่าเมื่อ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงต้องถือว่าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ตามความหมายของบทบญัญตัมิาตรา ๒๑๔ ดว้ย กลา่วคอื ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา ไมจ่ำตอ้ง 
นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
(ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ ก็มิได้กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกันในกรณีนี้แต่อย่างใด) 
  ตามที่ได้มีหมายเหตุไว้นี้ แม้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมิได้บัญญัติหลักการไว ้
อย่างชัดเจนว่า “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา เป็น “องค์กร 
ตามรฐัธรรมนญู” หรอืไมก่ต็าม แตศ่าลรฐัธรรมนญูกส็ามารถทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยั และตคีวามบทบญัญตั ิ
แห่งรัฐธรรมนูญให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงองค์กรทั้งสองดังกล่าวได้  ทั้งนี้  โดยยึดแนวคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาที่ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่น 
ของรัฐและหลักการทางวิชาการดังกล่าว. 
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