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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
 ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอความขัดหรือแยง
 ตอรัฐธรรมนูญ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิผูรอง สงความเหน็ของรองศาสตราจารยทวศีกัดิ์ สทูกวาทนิ 
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะ รวม ๓๒ คน เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ 
โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
  ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือลงวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ตอสภานติบัิญญตัแิหงชาติ
เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. .... ในวาระท่ีหน่ึง
แลวลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ตอมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๗๒/๒๕๖๐ 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๗๓/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วนัศกุรที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ และคร้ังท่ี 
๗๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันจันทรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. .... ในวาระท่ีสอง 
และลงมตใิหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวในวาระทีส่าม และไดสงราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ที่ผาน
ความเห็นชอบของสภานติิบัญญัติแหงชาติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ
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และคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเพ่ือพจิารณาวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาว
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา ซึง่ภายในระยะเวลาดังกลาว ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไมปรากฏวามีรางมาตราใดที่มีขอความขัดแยงหรือไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดมหีนงัสอืแจงความเห็นมายังผูรองวาไมมคีวามเห็นเพ่ิมเติม แตยงัมี
ขอกงัวลวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๘๕ อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๐ นั้น ไมครอบคลุมถึงการยกเวนลักษณะตองหามในบทหลักตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว
  รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ เห็นวาราง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕
ที่บัญญัติใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิซึง่ดํารงตาํแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูน้ี
ใชบงัคับ ยงัคงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๙ เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๙ (๓) ในสวนทีเ่กีย่วกับการขาดคุณลกัษณะตามมาตรา ๙ และ
ลกัษณะตองหาม  ตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มใิหนาํมาใชบงัคับน้ันมีขอความขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๐๒ (๑) และ (๔) และมาตรา ๒๗๓ เนื่องจากยกเวนมิใหนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มาใชกับกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติชุดปจจุบัน อีกท้ังรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๓ วรรคหน่ึง มิไดกําหนด
บทยกเวนวาไมตองนาํบทบัญญตัทิีเ่กีย่วกับลกัษณะตองหามของผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระมาใช
บังคับกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชุดปจจุบันซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มาใชบังคับและคําวา “เพียงใด” นั้น นาจะมีความหมายเพียงวา
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีอํานาจกําหนด “ระยะเวลา” ที่จะใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ชดุปจจบุนัยงัคงอยูในตาํแหนงเพือ่ปฏบิตัหินาท่ีตอไปโดยมิไดหมายความถงึการยกเวนลกัษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนญูใหแกบคุคลกลุมดังกลาวดวยและแมศาลรัฐธรรมนญูจะไดมคีาํวินจิฉัยท่ี ๑/๒๕๖๐ 
แลวก็ตาม แตยงัมิไดวนิจิฉัยในประเด็นวาการตราพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูตามรัฐธรรมนญู
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ จะสามารถยกเวนไมนาํบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัลกัษณะตองหามของผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอิสระตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐๒ มาใชบงัคบักบัผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอสิระชุดปจจุบนัไดหรือไม รองศาสตราจารยทวศีกัดิ ์สทูกวาทนิ สมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
และคณะ จึงเสนอความเห็นตอผูรองเพื่อใหสงความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ วารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มขีอความขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู
หรือไม โดยขอความท่ีขัดแยงตอรัฐธรรมนูญคือ ในสวนที่เก่ียวกับการเขียนขอยกเวนมาตรา ๑๙ (๓)
ไมใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มาใชบังคับ
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) 
ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาและเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... และสงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตแิละคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม พรอมท้ังใหแจงผูรองทราบภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา บัญญัติไว ซึ่งภายในระยะเวลาดังกลาว
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมปรากฏวามีรางมาตราใดที่มีขอความขัดแยงหรือไม
ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือแจงความเห็น
มายังผูรองวาไมมีความเห็นเพิ่มเติม แตยังมีขอกังวลวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เน่ืองจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑/๒๕๖๐ นั้น ไมครอบคลุมถึงการยกเวนลักษณะตองหาม
ในบทหลักตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึง่มาตรา ๑๓๒ วรรคหน่ึง บญัญตัใิหรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญู นอกจากท่ีบญัญตัไิวในมาตราน้ีใหกระทาํเชนเดยีวกบัพระราชบัญญตั ิประกอบมาตรา ๑๔๘ 
วรรคหนึง่ (๑) บญัญตัใิหรางพระราชบญัญตัใิดกอนทีน่ายกรฐัมนตรจีะนาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย
เพือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธยตามมาตรา ๘๑ หากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา
หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ี
มีอยู ของทั้งสองสภา เห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึน้โดยไมถูกตองตามบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนญูใหเสนอความเหน็ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว
สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
  ขอเทจ็จรงิปรากฏวาสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจาํนวน
สมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิหน็วารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
จึงเสนอความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๗ วรรคหา 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและ
มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๔๘

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 
มาตรา ๑๘๕ ในสวนที่เกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนํามาใชบังคับ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ ซึง่บัญญตัวิา “ใหตลุาการศาลรัฐธรรมนญู 
ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ และผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ซึง่ดํารงตาํแหนงอยูในวันกอนวันประกาศ
ใชรฐัธรรมนญูนีย้งัคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบตัหินาทีต่อไป และเมือ่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ที่เก่ียวของท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไป
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาว...” บทเฉพาะกาลดงักลาวมคีวามมุงหมายเพือ่รับรอง
สถานะของผูดํารงตําแหนงซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญใหยังคงอยู
ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปในชวงเปล่ียนผานของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับกอน
กบัรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนั เพ่ือใหการปฏบิตัหินาท่ีของผูดาํรงตาํแหนงดังกลาวเปนไปอยางตอเน่ือง 
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดยอมเปนไปตามท่ีกาํหนดไวในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ก่ียวของขององคกรนัน้ ๆ  ซึง่ไดจดัทําข้ึนตามมาตรา ๒๖๗ โดยบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูไมได
บญัญตัเิรือ่งระยะเวลาในการปฏิบติัหนาทีต่อไป หรอืการพนจากตําแหนง รวมถงึเหตยุกเวนคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามไวเปนการเฉพาะแตอยางใด โดยที่รัฐธรรมนูญไดเปล่ียนแปลงองคกรอิสระ
แตละองคกรทั้งโครงสราง คุณสมบัติ ลักษณะตองหามและวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ดงักลาวไวแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ การท่ีสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ
จะกําหนดรูปแบบใด จะตองคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน และความเหมาะสม ทั้งในเรื่ององคประกอบ 
หนาที่และอํานาจของแตละองคกรและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
  คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามท่ัวไปท่ีใชกบัผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระทุกองคกรไดบญัญตัไิว
ในรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๖ โดยมุงหมายใหผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระทกุองคกรมคีวามเปนอิสระ 
ทัง้ตองปฏบิตัหินาท่ีและใชอาํนาจอยางสุจริต เท่ียงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทัง้ปวง และนอกจาก
คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามทัว่ไปดงักลาวแลว ยงัมีความจําเปนท่ีตองมกีารบญัญัตคิณุสมบตัเิฉพาะ
หรือลกัษณะตองหามเพ่ิมขึน้หรอืแตกตางไปเปนการเฉพาะในสวนทีว่าดวยองคกรน้ัน  ดงัน้ัน  การท่ีรฐัธรรมนูญ
บัญญัติใหการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
กฎหมายท่ีมคีวามเกีย่วเนือ่งกับรัฐธรรมนูญ โดยมีไวเพ่ือกําหนดรายละเอียดท่ีมไิดบญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญ 
จงึเห็นไดวาในชวงเวลาเปลีย่นผานหรือชวงเวลาตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูไดยกเวนการบงัคบัใช
คุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีกําหนดขึ้นใหมแกผูดํารงตําแหนงท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปนั้นไว
ในเบ้ืองตนแลว รวมท้ังยังยอมรับในหลักการของความแตกตางระหวางหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระ
ของแตละองคกร บทเฉพาะกาลของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูจงึอาจกาํหนดใหผูดาํรง
ตําแหนงในองคกรอิสระนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระเดิมที่มีอยู โดยมีการยกเวนหลักเกณฑ
เกีย่วกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะตองหามทีก่าํหนดข้ึนใหมบางประการ หรอืบญัญตัใิหเฉพาะผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอิสระทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนคงอยูในตําแหนงตอไป หรือบัญญัตใิหผูดาํรงตาํแหนงในองคกร
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

อิสระที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันพนจากตําแหนงทั้งคณะ ขึ้นอยูกับเหตุผล ความจําเปน และ
ความเหมาะสมของแตละองคกรเพือ่ใหการปฏบัิติหนาท่ีของแตละองคกรสามารถดาํเนนิการตอไป
ไดอยางมปีระสทิธภิาพและเพือ่ประโยชนสงูสดุของประเทศชาตเิปนสาํคัญ โดยศาลรฐัธรรมนญูไดมี
คาํวนิจิฉยัที ่๑/๒๕๖๐ วนิจิฉยัวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... 
มาตรา ๕๖ ที่กําหนดยกเวนคุณสมบัติบางประการตามรัฐธรรมนูญมิใหนํามาใชบังคับกับผูตรวจการ
แผนดินซึ่งอยูในตําแหนงกอนวันประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมขัดหรือแยงตอ
รฐัธรรมนญู แตคําวินิจฉัยดังกลาวมไิดวินิจฉัยครอบคลมุถึงลักษณะตองหามซึง่เมือ่พิจารณาความหมาย
ของคุณสมบัติและลักษณะตองหามและการนํามาใชแลว คาํวา “คณุสมบตั”ิ หมายความวา สิง่ทีบ่คุคล
ตองมปีระจาํตวัซึง่ตองมกีอนทีจ่ะไดมาซึง่สทิธหิรอืตาํแหนง สวนคาํวา “ลกัษณะตองหาม” หมายความวา
สิง่ทีบ่คุคลมอียูจะทาํใหบคุคลใชสทิธ ิหรอืเขาสูตาํแหนงและดํารงตําแหนงนัน้ไมไดตลอดเวลาท่ีลกัษณะ
ดงักลาวมอียู เปนลกัษณะทีไ่ดกาํหนดขึน้ โดยมจีดุประสงคเพือ่เปนการหามมใิหผูมลีกัษณะบางประการ
ทีไ่ดกาํหนดไวหรอืมพีฤตกิรรมทีไ่มสมควรเปนผูมสีทิธหิรอืดาํรงตาํแหนงนัน้ ๆ  เหน็ไดวาแมคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามจะมีความหมายแตกตางกัน แตท้ังคุณสมบัติและลักษณะตองหามตางก็เปน
เครือ่งมอืหรอืมาตรการในการคดัเลอืกและควบคมุพฤตกิรรมบคุคลทีจ่ะเขาดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ
ตามรฐัธรรมนญูและเปนสิง่ถกูกาํหนดไวเพือ่ผลอยางเดยีวกนั จงึถอืไดวาทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะ
ตองหามเปนสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธสอดคลองเชือ่มโยงกนัอยางใกลชดิ
  สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
และสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ 
วรรคหนึ่ง โดยรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ บัญญัติวา “ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยู ในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ยังคงอยู ในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๙ (๓) 
ในสวนท่ีเกีย่วกับการขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๙ และลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) 
มิใหนํามาใชบังคับ” ซึ่งเปนรางบทเฉพาะกาลท่ีวาดวยการดํารงตําแหนงตอไปในชวงเปลี่ยนผาน
ระหวางการบังคับใชกฎหมายเดิมที่สิ้นผลกับกฎหมายใหมที่ใชบังคับ
  เม่ือรางมาตรา ๑๘๕ ไดบัญญัติมิใหนําลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) ตองไมเปน
หรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด และ (๑๘) ตองไมเปน
หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา มาใชบังคับ อันเปนการกําหนด
ใหยกเวนลักษณะตองหามบางประการตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๒๖๗ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และไมมีบทบัญญัติหามมิใหดํารงตําแหนงไวทั้งศาลรัฐธรรมนญูไดมี
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

คาํวนิจิฉยัที ่๑/๒๕๖๐ วนิจิฉยัวา รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ บญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
เปนผูกําหนดการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดของผูดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ถือไดวารัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูพิจารณากําหนดการดํารงตําแหนง
ตอไปของผูดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติเร่ืองระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี
ตอไป หรือการพนจากตําแหนง รวมถึงเหตุยกเวนคุณสมบัติของบุคคลดังกลาวไวโดยเฉพาะ ดังน้ัน
การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
เปนผูพจิารณาและเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ โดยกําหนดการดํารงตําแหนงตอไปของผูดํารงตําแหนงในชวง
เปลี่ยนผาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงเปนไปอยางตอเนื่องตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนญูดังกลาว จงึเปนกรณีทีไ่ดพจิารณาตามหลกันิตธิรรมและคาํนึงถึงเหตุผล  ความจาํเปน
และความเหมาะสมท้ังในเร่ืององคประกอบ หนาท่ีและอาํนาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต ิและเปนการสอดคลองกบัหลกันติธิรรมและเจตนารมณของรฐัธรรมนญูอนัมไิด
ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิใหนํามาใชบังคับ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๕๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เรื ่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื ่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 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
หวัหนาพรรคประชาธปิตย ยืน่หนงัสอืรองเรียนตอผูรองสรุปความไดวา  คาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบ
แหงชาตทิี ่๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ง การดาํเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง
มปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู เน่ืองจากกอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
กับประชาชนหรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุและเปนการละเมิด
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวไมเปนไป
ตามเจตนารมณและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยผูรองเรียนทั้งสองกลาวอางวาคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาตดิงักลาวทีใ่ชบงัคบัตัง้แตวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ มผีลเปนการยกเลกิ
และแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ในสาระสําคัญหลายประการ กลาวคือมีการแกไข
เก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงมีอยูเดิม ทําใหสมาชิกพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองน้ันตอไปตองมี
หนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอหัวหนาพรรคการเมืองน้ัน พรอมท้ังแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และตองชําระคาบํารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ หากพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือแจงยืนยัน

145-156-MAC6.indd   151145-156-MAC6.indd   151 11/13/18   3:48 PM11/13/18   3:48 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

การเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรคการเมืองน้ัน อีกท้ังยังกําหนดใหพรรคการเมือง
ตองแจงนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว แตพรรคการเมือง
ที่จัดต้ังข้ึนกอนแลวไมสามารถประชาสัมพันธเพ่ือส่ือสารสรางความเขาใจกับสมาชกิทีป่ระสงคจะยนืยัน
การเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไปได เนื่องจากขอ ๔ แหงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ดังกลาวหามมิใหพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ จัดใหมีการประชุมใหญ รวมทั้งการจัดต้ังสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด การประชุมสมาชิกพรรคการเมืองหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดในทางการเมือง นอกจากนั้น ยังเปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองท่ีจะจัดตั้ง
ขึน้ใหมเทานัน้ทีส่รรหาสมาชิกพรรคการเมอืงไดนบัแตวนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๑ และยังกาํหนดมาตรการ
ในการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหมงายกวาการยืนยันการเปนสมาชิกของสมาชิก
พรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนกอนแลวท่ีบังคับใหการยืนยันตองทําเปนหนังสือ ทั้งมีการแกไขเก่ียวกับ
การจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยเฉพาะมาตรา ๑๔๑
วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง มีผลทําใหไมมีบทบัญญัติรับรองการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองโดยชอบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สงผลใหพรรคการเมือง
ที่จดทะเบียนไวตามกฎหมายเดิมไมมีสาขาพรรคการเมืองอีกตอไป หากแตกําหนดใหจัดต้ังสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และจะตองจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมใหครบถวนภายใตเงื่อนไขและเง่ือนเวลาท่ีจํากัด นอกจากน้ี การออกคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวไมเปนไปตามเงื่อนไขการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ และมิไดกระทําตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผู ร องเรียนท้ังสองจึงขอใหผู ร องเสนอเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
  ผูรองเห็นวา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวมีสถานะเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไมให
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
ประกอบมาตรา ๔๕ ใหการรับรองไว อีกท้ังยังมีลักษณะเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองสถานะของบุคคล ฐานะทางสังคม
และความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งขัดตอหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
ไดรับรองและคุมครองไว ผูรองจึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๔๕

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๕๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรฐัธรรมนูญมอีาํนาจรับหนงัสอืของผูรองไวพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑)
หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่พลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร รักษาการหัวหนาพรรคเพื่อไทย และ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนาพรรคประชาธปิตย รองเรียนตอผูรอง โดยกลาวอางวาเปนผูดํารงตําแหนง
ในพรรคการเมืองและรองเรียนวาคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึง่ผูรองมคีวามเหน็วาคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาตดิงักลาว
มสีถานะเปนบทบญัญตัแิหงกฎหมายตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๑ (๑) และบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ดังกลาวไมใหการรับรองและคุมครองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ 
ประกอบมาตรา ๔๕ อีกทั้งยังมีลักษณะเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแกเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งสถานะของบคุคล ฐานะทางสงัคม และความคดิเหน็ทางการเมอืง
ซึง่ขดัตอหลกัความเสมอภาคตามท่ีรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗ ไดรบัรองและคุมครองไว ผูรองจงึเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง มปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 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 “ใหพรรคการเมืองท่ีจัดต้ังหรือเปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดํารงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวที่ดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวนัทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ชบงัคบั ยงัคงเปนคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง
เพือ่ดาํเนนิการตามมาตรา ๑๔๑ โดยใหถอืวาพรรคการเมืองดงักลาวมสีมาชกิตามท่ีปรากฏในทะเบยีน
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

สมาชิกพรรคการเมืองท่ีสํานักงานจัดใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐” ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที ่๕๓/๒๕๖๐ เร่ือง การดําเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ และใหใชความตอไปนี้แทน “ใหพรรคการเมืองที่จัดต้ัง
หรือเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และยังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว
ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ เปนสมาชิก และยังคงเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้นตอไป และใหสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และประสงคจะเปน
สมาชิกพรรคการเมืองน้ันตอไปมีหนังสือยืนยันการเปนสมาชิกตอหัวหนาพรรคการเมืองน้ัน พรอมท้ัง
แสดงหลกัฐานการมคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ และชําระคาบํารงุพรรคการเมอืง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว สมาชิกผูใดมิไดมีหนังสือ
แจงยืนยันการเปนสมาชิก ใหเปนอันพนจากสมาชิกของพรรคการเมืองน้ัน และใหพรรคการเมือง
แจงใหนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว”
  ดงันัน้ จะเหน็ไดวา การสมคัรเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง
ที่สําคัญสําหรับประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมอืงหน่ึงพรรคการเมอืงใดดวยความสมคัรใจโดยแทจริงน้ัน จะเกิดข้ึนได
ตอเม่ือบุคคลสามารถเปรียบเทียบหลักการ จุดมุงหมายและแนวนโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ 
โดยละเอียดถ่ีถวนแลวจึงตัดสินใจวาพรรคการเมืองใดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเจตจํานง
ของตน การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขตามมาตรา ๑๔๐ ดังกลาว จึงเปนการรับรองเสรีภาพ
ของบุคคลในการตดัสนิใจเลอืกและมอบความไววางใจของตนแกพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง
โดยผานการเขารวมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น อันเปนการรับรองเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ตลอดจนการกําหนดใหพรรคการเมอืงตองมกีารจดัทาํทะเบยีนสมาชกิพรรคการเมอืง
ใหถกูตองสมบรูณ ไมซํา้ซอนและเปนปจจุบนั จงึมคีวามสาํคัญตอการพฒันาสถาบนัพรรคการเมือง
ในเร่ืองการดํารงอยูของสมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงเปนการยืนยันถึงการสนับสนุนของประชาชน
ที่มีตอการดําเนินงานของพรรคการเมืองนั้น บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจึงมีนัยสําคัญ
ตอการปฏิรูปการเมือง โดยเปนการใหเสรีภาพแกสมาชิกของพรรคการเมืองที่จัดต้ังและยังดํารง
อยูในวันกอนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใชบังคับ ไดมีโอกาสทบทวนตนเองวายังคงมี
เจตนารมณอันแนวแนที่จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตอไปอยางเปนอิสระและสมัครใจ
ประกอบกับขอ ๖ แหงคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติดงักลาวไดกาํหนดวา “ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจกําหนด โดยทําเปนประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง
แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนี้ และจะกําหนดใหการท่ีพรรคการเมืองจะตองแจงหรือรายงาน
เร่ืองใดตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองอาจกระทําโดยระบบเทคโนโลยี

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๕๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

สารสนเทศหรือผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนการมาย่ืนดวยตนเองก็ได” อันเปนมาตรการรองรับ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกพรรคการเมืองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีประสงคยนืยนัการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไป ลงวันที ่๗ มนีาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ประสงคยืนยันการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตอไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
เรือ่งรองเรยีนตอผูรอง ลงวนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ แลววา ในสวนการแสดงหลักฐานการไมมลีกัษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๔ นั้น สมาชิกผูนั้นอาจรับรองตนเองไดวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ 
โดยกําหนดใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกพรรคการเมืองและจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงกับความเปนจริง สําหรับการยืนยัน
การเปนสมาชกิพรรคการเมอืงนัน้ บทบญัญตัมิาตรา ๑๔๐ กาํหนดเพยีงใหมหีนงัสอืยนืยนัการเปนสมาชกิ
ซึ่งมิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น สมาชิกพรรคการเมืองจึงสามารถสงหนังสือยืนยัน
การเปนสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดก็ได ทั้งนี้ วิธีการดังกลาวจะตองมีขอความ
ที่เปนสาระสําคัญอันเปนองคประกอบที่แสดงใหเห็นวาไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดแลว
และตองสามารถยืนยันและสามารถพิสูจนตัวบุคคลได
  บทบัญญัติมาตรา ๑๔๐ จึงไมเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของสมาชิกพรรคการเมือง
และพรรคการเมอืง แตเปนมาตรการทีเ่ปนไปตามเจตนารมณของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ และยังคงใหการรบัรองและคุมครองสทิธแิละเสรภีาพในการรวมกนั
จัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเหต ุและเปนกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัเปนการทัว่ไปตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๒๖ รวมทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ 
ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕
  ประเดน็ทีส่อง  พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
วรรคหน่ึง (๕) และวรรคสอง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที ่๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ง การดาํเนนิการตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง  มปีญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ หรือไม
  เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว เห็นไดวา การดําเนินการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ นั้น 
เปนกระบวนการที่มีความจําเปนสําหรับพรรคการเมือง เน่ืองจากสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดเปนกลไกรองรับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในพื้นท่ี
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๕๖

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

ทั่วประเทศ โดยผานการสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอันเปนฐานมวลชนท่ีกระจายตัว
อยูในพืน้ท่ี อนัเปนการสะทอนใหเห็นถึงหลกัการความเปนพรรคการเมอืงของประชาชนตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่เปดโอกาสใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมอยางกวางขวาง และสามารถดําเนินการ
โดยอิสระไมถกูครอบงาํหรือช้ีนาํโดยบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมือง แมการกําหนดหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวอาจจะกระทบตอพรรคการเมืองอยูบางในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด แตกฎหมายก็ไดยดืหยุนและผอนปรนใหพรรคการเมืองท่ีไมสามารถดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดได โดยใหคณะกรรมการการเลือกตัง้อาจมีมติขยายระยะเวลาดังกลาวได
ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง นอกจากน้ี ยงัไดกาํหนดใหมอีงคกรตรวจสอบการใชอาํนาจของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ในการวนิจิฉยัเรือ่งใด ๆ  ตามมาตรานีท้ีม่ผีลกระทบตอพรรคการเมือง โดยใหพรรคการเมอืง
ที่ไมเห็นดวยสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยไดตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม 
อันเปนการรับรองการใชสิทธิทางศาลของพรรคการเมืองซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรับ
ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ วรรคสาม และเปนไปตามหลักนิติธรรมอีกดวย
  บทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง จึงไมเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองจนเกินสมควรแกเหตุ แตเปนมาตรการที่เปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ทั้งยังคงใหการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕ ไมเพิ่มภาระหรือ
จาํกดัสทิธหิรอืเสรีภาพของบุคคลเกนิสมควรแกเหตุ และเปนกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัเปนการทัว่ไป
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖ รวมท้ังไมเปนการเลอืกปฏิบติัโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๒๗ ดงันัน้ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
วรรคหนึง่ (๕) และวรรคสอง ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๕๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดังไดวนิจิฉัยขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจึงวินจิฉัยวา พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง 
ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยคาํสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิที ่๕๓/๒๕๖๐ เรือ่ง การดาํเนนิการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
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