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ประกาศ 
แตง่ตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า   

ตามที่  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตามประกาศลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และวันที่   
๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  โดยที่   นายนุรักษ์  มาประณีต  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
กับนายชัช  ชลวร  นายจรัญ  ภักดีธนากุล  และนายบุญส่ง  กุลบุปผา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
ได้ด ารงต าแหน่งมาจนครบวาระ  และอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีแต่งตั้งข้ึนใหม่ 
จะเข้ารับหน้าที่  นั้น 

บัดนี้  วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๒๐๐  (๑)  และ  (๕)  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  ได้แก่  นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม  นายวิรุฬห์  แสงเทียน  นายจิรนิติ  หะวานนท์  
และนายนภดล  เทพพิทักษ์  ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว  ได้ประชุมร่วมกับตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่  ประกอบด้วย  นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์  
นายปัญญา  อุดชาชน  และนายวรวิทย์  กังศศิเทียม  เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๓
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบมาตรา  ๘  
และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนี้  

๑. นายวรวิทย์  กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒. นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๓. นายวิรุฬห์  แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๔. นายจิรนิติ  หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๕. นายนภดล  เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖3  เป็นปีที่  5  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๓
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	 สวสัดทีา่นสมาชกิจดหมายขา่วสำานกังานศาลรฐัธรรมนญูทกุทา่น	เม่ือวนัที	่ 

๖	เมษายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๓	ราชกจิจานเุบกษาไดเ้ผยแพรว่า่	มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่ง	 ในโอกาสนี้	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงนำา

ประวัติประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว	พร้อมทั้งสาร

จากประธานศาลรฐัธรรมนญู	เนือ่งในวาระศาลรฐัธรรมนญูครบรอบ	๒๒	ป	ีเม่ือวนัที	่ 

๑๑	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 ลงเผยแพร่ไว้ในจดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

เล่มนี้ด้วย

	 นอกจากนี้	 ยังมีเนื้อหาสาระสรุปคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	 ๗/๒๕๖๓	

เรื่อง	นายวิทเตอวีน	จิบเบอ	ยูลิซ์ซิส	ไมเคิล	หรือ	จิบเบอ	ยูลิซ์ซิส	ไมเคิล	วิทเตอวีน 

(ผู้ร้อง)	 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๓	 

และปิดท้ายด้วยรวมภาพกิจกรรม	ระหว่างเดือนเมษายน	-	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ท้ังน้ี	ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ในรูปแบบ	 E-book	 ฉบับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 

http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/letters.php	 และ 

ขอเชญิชวนผูท้ีส่นใจทกุทา่นสมคัรเปน็สมาชกิจดหมายขา่วสำานกังานศาลรัฐธรรมนญู 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ	www.constitutionalcourt.or.th	 

หวัขอ้	“ดาวน์โหลด”	ไปท่ี	“ใบสมัครสมาชกิ	จดหมายขา่วสำานกังานศาลรฐัธรรมนญู”	 

หรือสแกน	 QR	 Code	 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มงานสัมมนา 

และเผยแพรก่ฎหมายรฐัธรรมนญู	โทรศพัท	์๐	๒๑๔๑	๗๖๘๘	โทรสาร	๐	๒๑๔๓	๙๕๑๕	 

ในวันและเวลาราชการ

“บทความหรือข้อคิดเห็นใด	ๆ	ที่ปรากฏ 

ในจดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ	 

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการ	 

ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย”
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ประวัติ

๖   

น�ยวรวิทย์ กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง	 ๑	เมษายน	๒๕๖๓

วัน เดือน ปีเกิด  ๑	มีนาคม	๒๔๙๕

ประวัติก�รศึกษ�	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 •	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(กฎหมายมหาชน)

	 	 	 •	 เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติก�รทำ�ง�น	 •	 อัยการจังหวัดสกลนคร	วันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๓๔

	 	 	 •	 อัยการจังหวัดอุดรธานี	วันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๓๖

	 	 	 •	 อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม	วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๔๓

	 	 	 •	 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ	สำานักงานอัยการสูงสุด

	 	 	 •	 ตุลาการศาลปกครองกลาง	วันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๔๔

	 	 	 •	 รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่	วันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๔๔

	 	 	 •	 อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก	วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๔๕

	 	 	 •	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	วันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๑

ประวัติอื่น ๆ	 •	 ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ	(ก.ศป.)	๒	สมัย

	 	 	 •	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร

	 	 	 •	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

	 	 	 •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)

	 	 	 •	 มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)
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ประวัติ
น�ยจิรนิติ  หะว�นนท์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง	 ๑	เมษายน	๒๕๖๓

วัน เดือน ปีเกิด 	 ๑๔	กุมภาพันธ์	๒๔๙๖
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ประวัติก�รศึกษ� •	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 •	 เนติบัณฑิตไทย	(ลำาดับที่	๑	สมัย	๒๘)	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		

   •	 LL.M.	(Master	of	Law,	Harvard	University)

   •	 M.C.L.	(Master	of	Comparative	Law,	George	Washington	University)

   •	 S.J.D.	(Doctor	of	Juridical	Science,	George	Washington	University)

ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร •	 ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติก�รทำ�ง�น	 •	 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น

	 	 	 •	 ผู้อำานวยการกองวิชาการ	สำานักงานส่งเสริมงานตุลาการ

	 	 	 •	 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

	 	 	 •	 เลขานุการศาลฎีกา

	 	 	 •	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

	 	 	 •	 ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค	๒		

	 	 	 •	 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์

	 	 	 •	 อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

	 	 	 •	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

	 	 	 •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำานาจหน้าที่ระหว่างศาล

	 	 	 •	 กรรมการกฤษฎีกา

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
	 	 	 •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)	 	

	 	 	 •	 มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)

เหรียญพระร�ชท�น    

	 	 	 •	 เหรียญรัตนาภรณ์	รัชกาลที่	๙	ชั้นที่	๕
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ประวัติก�รศึกษ�	 •	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

	 	 	 •	 Master	of	Arts	(International	Relations),	Northern	Illinois	University	 

	 	 	 	 (Fulbright	Scholarship)

ประวัติก�รทำ�ง�น	 •	 ผู้อำานวยการกอง	กองเอเชียตะวันออก	๒	กรมเอเชียตะวันออก	(พ.ศ.	๒๕๔๐)

	 	 	 •	 อัครราชทูตที่ปรึกษา	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	สิงคโปร์	(พ.ศ.	๒๕๔๒)

	 	 	 •	 รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก	(พ.ศ.	๒๕๔๖)

	 	 	 •	 อธิบดีกรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลางและแอฟริกา	(พ.ศ.	๒๕๔๗)

	 	 	 •	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงไคโร	(พ.ศ.	๒๕๔๙)

	 	 	 •	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเวลลิงตัน	(พ.ศ.	๒๕๕๓)

	 	 	 •	 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	(พ.ศ.	๒๕๕๘)

	 	 	 •	 เอกอัครราชทูต	ณ	เวียงจันทน์	(พ.ศ.	๒๕๕๘)

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

	 	 	 •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)

	 	 	 •	 มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)

ประวัติ
น�ยนภดล  เทพพิทักษ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง	 ๑	เมษายน	๒๕๖๓

วัน เดือน ปีเกิด  ๓	ธันวาคม 	๒๔๙๙

๘   
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ประวัติ
น�ยวิรุฬห์  แสงเทียน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง	 ๑	เมษายน	๒๕๖๓

วัน เดือน ปีเกิด 	 ๒๗		พฤศจกิายน		๒๔๙๔
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ประวัติก�รศึกษ�	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 •	 เนติบัณฑิต	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติก�รทำ�ง�น	 •	 ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๖)

	 	 	 •	 รองประธานศาลฎีกา	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๘)

	 	 	 •	 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๐)

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

	 	 	 •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)

	 	 	 •	 มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)
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ประวัติก�รศึกษ�
	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 •	 เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	๒๘	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

	 •	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติก�รทำ�ง�น 

	 •	 นายทหารพระธรรมนูญ	กองทัพเรือ	(๒๕	มีนาคม	๒๕๑๙	-	๓๐	กันยายน	๒๕๒๔)

	 •	 ผูช่้วยผูพ้พิากษา	ผูพ้พิากษาประจำากระทรวงช่วยทำางานในตำาแหนง่ผูพ้พิากษาศาลจงัหวดัทุง่สง	และผูช่้วยผูพ้พิากษา 

	 	 ศาลอุทธรณ์	ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด	ศาลจังหวัดพิษณุโลก	และศาลจังหวัดนครสวรรค์	(๑	ตุลาคม	๒๕๒๔	-	 

	 	 ๓๑	ตุลาคม	๒๕๓๔)

	 •	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำากระทรวง	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำากระทรวงช่วยทำางานในตำาแหน่งผู้พิพากษา 

	 	 หัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน	 ศาลจังหวัดอุทัยธานี	 และศาลจังหวัด 

	 	 กำาแพงเพชร	(๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๔	-	๑๐	เมษายน	๒๕๔๐)

	 •	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา	(๑๑	เมษายน	๒๕๔๐	-	๒	มิถุนายน	๒๕๔๒)

	 •	 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค	๖	(๓	มิถุนายน	๒๕๔๒	-	๑	ตุลาคม	๒๕๔๙)

	 •	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค	๓	(๒	ตุลาคม	๒๕๔๙	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๐)		

	 •	 ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค	๕	และประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค	๓	 

	 	 (๑	ตุลาคม	๒๕๕๐	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๒)

	 •	 รองประธานศาลอุทธรณ์	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๒	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔)

	 •	 อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๑	และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖)

	 •	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗)

	 •	 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๕	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	-	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙)

	 •	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑)

	 •	 ประธานแผนกคดีคำาสั่งคำาร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	-	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓)

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
	 •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)	 	

	 •	 มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)

ประวัติ
น�ยอุดม  สิทธิวิรัชธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง	 ๑	เมษายน	๒๕๖๓

วัน เดือน ปีเกิด  ๒๒	พฤศจิกายน	๒๔๙๗

10   
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สารจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๒๒ ปี

	 เนื่องในวันที่	๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	นี้	จะเป็นวาระที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการสถาปนาขึ้นมาครบรอบ	๒๒	ปี	 

ซึง่ในปนีี	้ถอืวา่ประเทศไทยและโลกไดเ้ขา้สูย่คุแหง่การเปล่ียนแปลงอยา่งก้าวกระโดด	ซ่ึงนอกจากเร่ืองของเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	แลว้	 
ความเปลี่ยนแปลงในทางความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนก็เป็นไปในทางที่ก้าวหน้า 
และเสรียิ่งขึ้น	 พร้อมกับกระแสที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกหันกลับมาทบทวนถึงคุณค่าดั้งเดิมของการเป็นสถาบันของชาต ิ
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

	 ที่ผ่านมา	 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในทางกฎหมายและสิทธิเสรีภาพอย่าง 
ค่อยเป็นค่อยไปมาตลอดระยะเวลา	๒๒	ปีแห่งการปฏิบัติหน้าที่	 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้ยอมรับหลักความเสมอภาค
ของหญิงชายและบุคคล	ยอมรับหลักการว่ากฎหมายนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำาเป็นแห่งสภาวการณ์ทางสังคม	
การคุ้มครองสิทธิบุคคลในการถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่าจะต้องกระทำาไปโดยยึดหลักความเหมาะสม	 ได้สัดส่วน	 ภายใต ้
การเคารพในหลักนิติธรรม	 อันเป็นหลักการสากลที่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยและ 
นานาอารยประเทศร่วมเป็นภาคี	 ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพและหลักนิติธรรมดังกล่าว	 ศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ตอกยำ้าความสำาคัญของการปกปักษ์รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และเป็นสถาบันหลักของชาติอันเป็นที่เคารพเทิดทูนอย่างสูงสุด 
ของปวงชนชาวไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ชาติไทย

	 นอกจากนี้	 ศาลรัฐธรรมนูญและสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญก็เล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยกำาหนดภารกิจสำาคัญในการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการ 
พจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูไดผ้า่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส์	และการปรบัตัวเขา้สูย่คุดจิทิลัดว้ยการนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารและ
องค์ความรู้ของศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบของส่ือใหม่และช่องทางการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านทางเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

	 ดว้ยผลงานท่ีผา่นมาและวสิยัทัศนท่ี์วางแผนจะทำาต่อไปในอนาคต	ศาลรฐัธรรมนญูพรอ้มแลว้จะเปน็องคก์รตุลาการทีม่ี 
บทบาทหนา้ทีใ่นการคุม้ครองสิทธิ	เสรภีาพ	ความเสมอภาค	และหลกันิตธิรรม	ไปพรอ้มกบัการธำารงรกัษาไวซ้ึง่ความเปน็ชาติ 
ท่ีเปน็ประชาธปิไตยและมสีถาบันพระมหากษตัรยิเ์ปน็มิง่ขวญัของชาติ	โดยคำานงึถงึการมีประชาชนเปน็ศนูยก์ลางทีส่ามารถ
เขา้มาสู่กระบวนการคุม้ครองสทิธหิรอืเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูและเขา้ถงึองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสะดวกและงา่ยดาย 
ดว้ยเทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของยคุสมยั	เพือ่เปา้หมายสงูสดุ	คอืความมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื	ทัง้ในทาง 
การเมืองการปกครอง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย	  
ที่จะยืนยงคงสถาพรตลอดไป

(นายวรวิทย์	กังศศิเทียม)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มา	:	จากเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ	www.constitutionalcourt.or.th	สืบค้นเมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๓
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1๒   

สรุปคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๖๓
วันที่  ๒7  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

เรื่อง	นายวิทเตอวีน	จิบเบอ	ยูลิซ์ซิส	ไมเคิล	หรือ	จิบเบอ	ยูลิซ์ซิส	ไมเคิล	วิทเตอวีน	(ผู้ร้อง)	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๓

1๒   

เดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักร	ผูร้อ้งยืน่คำารอ้งตอ่ศาลจงัหวดั

กระบี่	เรื่อง	ขอสัญชาติไทย	ศาลพิพากษาให้ยกคำาร้อง	ผู้ร้อง

อุทธรณ์	ศาลอุทธรณ์ภาค	๘	พิพากษายืน	ผู้ร้องยื่นคำาร้องต่อ

ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เพิกถอนคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย

ท่ี	 ๑๑๕/๒๕๔๖	 ซ่ึงผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำาร้องเมื่อวันที่	 ๔	

มีนาคม	 ๒๕๖๒	 ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าพ้นระยะเวลาหกสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับคำาร้องจากผู้ร้อง	 แต่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ยังไม่มีคำาวินิจฉัย	

ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๓	ดังนี้

(๑)	 คำาสัง่กระทรวงมหาดไทยท่ี	๑๑๕/๒๕๔๖	ขดัหรอื

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓๙	 และเป็นการละเมิดต่อสิทธิ

และเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย

โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากคำาสั่งตามกฎหมายของ 

หนว่ยงานของรัฐทีล่ะเมดิสิทธแิละเสรีภาพ	และขอใหเ้พกิถอน

คำาสั่งดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ร้อง

(๒)	 หนังสือคำาสั่งของผู้บัญชาการสำานักงานตรวจ 

คนเข้าเมือง	 ลงวันที่	 ๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 ที่ไม่อนุมัติ 

ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุญาตให้ผู้ร้องเดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักร	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓๙	 

ขอให้คำาสั่งดังกล่าวเป็นโมฆะ

๑. คว�มเป็นม�และข้อเท็จจริงโดยสรุป 

นายวิทเตอวีน	 จิบเบอ	 ยูลิซ์ซิส	 ไมเคิล	 หรือ	 จิบเบอ	 

ยูลิซ์ซิส	 ไมเคิล	 วิทเตอวีน	 (ผู้ร้อง)	 กล่าวอ้างว่าตนเป็นบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมายของนายเดิร์ก	 วิทเตอวีน	 สัญชาติดัตช์	

และนางสาวดาวใจ	 ขันตะคุต	 สัญชาติไทย	 โดยเกิดเมื่อวันที่	

๓๑	มีนาคม	๒๕๒๒	ณ	เมืองอูเทร็คต์	ประเทศเนเธอร์แลนด์	

มีการแจ้งเกิด	ณ	 สำานักงานทะเบียนเมืองอูเทร็คต์	 ประเทศ

เนเธอร์แลนด์	 บิดาและมารดาของผู้ร้องได้จดทะเบียนสมรส	 

ณ	 สำานักงานทะเบียนเมืองอูเทร็คต์	 ประเทศเนเธอร์แลนด์	 

ผู้ร้องเปน็ลกูจ้างในสถานบรกิารแหง่หนึง่ในจงัหวดัภูเกต็	ต่อมา 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยมนีโยบายจัดระเบียบสงัคม

เข้มงวดกับสถานบริการตามกฎหมาย	และมีการเข้าตรวจสถาน 

บรกิารต่าง	ๆ 	ซึง่รวมถงึสถานบรกิารทีผู่ร้อ้งทำางานอยู	่หลงัจาก

นั้นผู้ร้องต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย	 ต่อมากระทรวง

มหาดไทยมีคำาสัง่ที	่๑๑๕/๒๕๔๖	ลงวนัที	่๒๖	มนีาคม	๒๕๔๖	

ไม่อนญุาตให้ผูร้้องเขา้มาในราชอาณาจกัร	เนือ่งจากผูร้อ้งเป็น

บคุคลทีมี่พฤตกิารณ์เปน็ทีน่า่เชือ่วา่เข้ามาเพือ่การคา้ประเวณ	ี

การค้าหญิงหรือเด็ก	การค้ายาเสพติดให้โทษ	การลักลอบหนี

ภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 เข้าลักษณะเป็น

บุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบญัญตัิ

คนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๑๒	วรรคหนึ่ง	 (๘)	ต่อมา

มารดาของผู้ร้องได้ยื่นหนังสือต่อสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อขออนุญาตให้ผู้ร้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือทำา

บัตรประจำาตัวประชาชนและขอสัญชาติไทย	สำานักงานตรวจ 

คนเข้าเมืองมีหนังสือแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเดินทาง 

เข้ามาในประเทศไทย	เนือ่งจากเป็นคำาสัง่กระทรวงมหาดไทยที	่

๑๑๕/๒๕๔๖	และคำาสัง่รฐัมนตรใีหเ้ป็นท่ีสดุ	หา้มมใิห้อุทธรณ	์ 

จึงไม่อนุมัติให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุญาตให้ผู้ร้อง 
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เห็นว่าแม้ผู้ร้องได้รับการเพิกถอนคำาสั่งห้ามเข้า

ประเทศไทย	 พร้อมทั้งจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนและ

หนังสือเดินทางไทยแล้ว	 ทำาให้ ผู้ ร้องได้รับการเยียวยา 

ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย	ซึง่มผีลใหเ้หตทุีผู่ร้อ้งกลา่วอา้งวา่ 

ตนถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพหมดลงแล้วก็ตามแต่โดยที่

ข้อเท็จจริงตามคำาร้องเป็นกรณีท่ีบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

ซ่ึงมีสิทธิความเป็นพลเมืองไทยได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหายจากการกระทำาของรัฐ	 และเป็นเหตุที่มีความ 

เกี่ยวเนื่องกับสถานภาพของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจ

ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร	 หรือไม่อาจถูกห้ามมิให้ 

เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 มีผล

ให้การพิจารณาคดีนี้ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 

ตามท่ีพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยวธิพีจิารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	 ๕๑	 บัญญัติให้ 

ศาลรฐัธรรมนญูไมส่ัง่จำาหน่ายคดกีไ็ด้	และเพ่ือเปน็หลักปฏบิตัิ

ของทางราชการในภายหนา้	ศาลรฐัธรรมนญูจงึพจิารณาคดนีี้

ต่อไป

(๓)	 วินิจฉัยให้ผู้ร้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ไทยได้ในฐานะที่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 เพื่อมา 

เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรและทำาบัตรประจำาตัวประชาชน 

ในฐานะที่เป็นคนไทยได้ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓๙

๒. ประเด็นเบื้องต้น

ศาลรฐัธรรมนญูมอีำานาจรบัคำารอ้งนีไ้วพ้จิารณาวินจิฉยั

ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๓	หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า	ผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธ ิ

หรือเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูโดยตรงและไดร้บัความเดอืดร้อน 

หรือเสียหายอันเนื่องมาจากคำาสั่งและการกระทำาดังกล่าว	

ทั้งการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่	 กรณีจึงเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	

๒๑๓	 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	 ๔๖	 

วรรคหนึ่ง	จึงมีคำาสั่งรับคำาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย	

ระหวา่งการพจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู	สำานกังาน

ตรวจคนเข้าเมืองมีหนังสือแจ้งผลรายงานการดำาเนินการ

เพ่ิมเติมว่า	 เมื่อวันที่	 ๔	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ได้บันทึกข้อมูล 

ในระบบสารสนเทศวา่ผูร้อ้งเป็นผูม้สีญัชาตไิทย	และกระทรวง

มหาดไทยมีคำาสั่งที่	 ๒๗๕๒/๒๕๖๒	 ลงวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	

๒๕๖๒	 ยกเลิกการไม่อนุญาตผู้ร้องเข้ามาในราชอาณาจักร	

ซึ่งต่อมาเม่ือวันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 สำานักงานตรวจ 

คนเข้าเมืองได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศโดยลบ 

รายชื่ อ ผู้ ร้ อ งออกจากบัญชีบุคคลต้องห้ามเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรแล้ว	และผู้ร้องยื่นคำาร้องขอส่งเอกสารเพิ่มเติม	

ฉบับลงวันท่ี	 ๑	 พฤษภาคม	๒๕๖๓	 แจ้งว่า	 ผู้ร้องได้รับการ 

เพิกถอนคำาสั่งห้ามเข้าประเทศไทยตามคำาสั่งกระทรวง

มหาดไทยที่	 ๒๗๕๒/๒๕๖๒	 ลงวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 

เร่ือง	ยกเลิกการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร	 

และไดร้บัสญัชาตไิทย	พร้อมทัง้จดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชน

และหนังสือเดินทางไทยแล้ว	
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ยงัคงต้องดำาเนินการตามกระบวนการรอ้งขอเพือ่ใหไ้ดส้ญัชาติ

ไทยตามที่กฎหมายกำาหนด	 โดยต้องไปติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการอื่นที่เกี่ยวข้องและดำาเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์

ในเรื่องนั้น	ๆ	เสียก่อน	

การได้มาซ่ึงสัญชาติไทยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย	 และ

ต้องดำาเนินการให้ครบถ้วน	 เช่น	 การบันทึกรายการบุคคล

ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนราษฎร	 เป็นต้น	 ส่วนสถานะทางกฎหมายในฐานะ

พลเมืองไทยเป็นกรณีท่ีต้องแยกออกจากกัน	 และไม่กระทบ

กระเทือนถึงสัญชาติของบุคคลที่มีอยู่ต้ังแต่แรก	 เนื่องจาก 

ไม่ว่าบุคคลจะมีการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

หรือไม่	 ก็ไม่อาจลบล้างข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลผู้นั้นย่อมต้องมี 

สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งติดตัวมาตามที่กฎหมายภายใน 

และกฎหมายระหว่างประเทศกำาหนดขึ้น	 เพื่อป้องกันไม่ให้

มีกรณีบุคคลเกิดมาโดยไร้สัญชาติ	 อันเป็นส่วนหนึ่งของการ

รบัรองสิทธมินษุยชนของประชากรโลก	ด้วยเหตุนีก้ารมขีอ้มลู

ทะเบียนประวัติราษฎรกับการมีสัญชาติจึงเป็นคนละกรณีกัน

ส่วนการที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	

มาตรา	 ๕๗	 บัญญัติให้ผู้ที่มีหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีจะเช่ือถือได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยสามารถพิสูจน์ 

การเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้	 จึงมีการออกระเบียบ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๕๗	โดยขอ้	๓	และขอ้	๔	ของระเบยีบดังกลา่วกำาหนด

ให้ผู้ขอพิสูจน์สัญชาติไทยต้องยื่นคำาขอ	 พร้อมนำาหลักฐาน 

ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบคำาขอพิสูจน์สัญชาติ	 (ต.ม.	

๑๐)	 ซึ่งระบุให้ดำาเนินการได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขอพิสูจน์สัญชาติ 

ไทยสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้เท่านั้น	 

แมร้ะเบียบดังกลา่วจะไมมี่เนือ้หาทีเ่ปน็การตัดสทิธขิองบคุคล 

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๓. ประเด็นที่ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย

ศาลรฐัธรรมนญูกำาหนดประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาวนิจิฉัย

วา่	การเนรเทศบคุคลสญัชาตไิทยออกนอกราชอาณาจักร	หรือ

ห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร	 จะกระทำาได้

หรือไม่

พจิารณาแลว้เหน็ว่า	รฐัธรรมนูญ	มาตรา	๓๙	วรรคหนึง่	

เปน็บทบญัญตัคิุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลผูม้สัีญชาติ

ไทย	มิให้ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร	หรือมิให้ถูกห้าม

เข้ามาในราชอาณาจักร	อันเป็นสิทธิเด็ดขาด	โดยสัญชาติเป็น

เคร่ืองมือที่ใช้บ่งบอกถึงความเป็นสมาชิกหรือพลเมืองของรัฐ	

ซึง่แสดงออกถงึความผกูพนัหรอืความจงรกัภกัดทีางการเมอืง 

ต่อรัฐ	 และก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐเจ้าของสัญชาติ 

กับบุคคลผู้มีสัญชาตินั้น	 ๆ	 โดยรัฐเป็นผู้กำาหนดการได้หรือ 

เสียสัญชาติแต่เพียงผู้เดียว	 เมื่อบุคคลใดมีสัญชาติไทยแล้ว 

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 โดยมี

สิทธิพลเมืองในการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร	 ขณะเดียวกัน

รัฐจะเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร

มิได้	 ดังนั้น	 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจึงไม่อาจถูกลิดรอนสิทธิ 

ในการเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยอำาเภอใจมไิด	้ซึง่เปน็

สิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

สำาหรับการไดม้าซึง่สญัชาตไิทยของบคุคลนัน้	พระราช

บัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	มาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	บัญญัติให้

ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 ไม่ว่าจะเกิดใน

หรือนอกราชอาณาจักรไทย	 และผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย	

ยกเว้นบุคคลตามมาตรา	๗	ทวิ	วรรคหนึ่ง	ย่อมได้สัญชาติไทย 

โดยการเกิด	 หากบุคคลใดมีองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริง 

ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดย่อมจะได้รับสัญชาติไทยโดย

การเกิด	 ซึ่งแบ่งได้เป็นการได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิต

และหลักดินแดน	สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญ	มาตรา	

๓๙	 วรรคสอง	 บัญญัติรับรองไว้ว่า	 “การถอนสัญชาติของ

บุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด	 จะกระทำามิได้”	 โดยการ 

ได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยการเกิดของบุคคลนั้น	 กฎหมาย 

และระเบียบที่เ ก่ียวข้องได้บัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้ 

เปน็การเฉพาะ	ซึง่บคุคลทีเ่กดิจากบดิาหรอืมารดาผูม้สัีญชาติ

ไทยมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิต 

อันเป็นการได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย	 แต่บุคคลนั้น

14   



จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   1๕จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   1๕

สรุปคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 7/๒๕๖๓

เพื่อขอพิสูจน์สัญชาติไทยก็ตาม	 แต่ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกคำาสั่งกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรมีผลให้

บคุคลนัน้ไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือขอพิสูจนสั์ญชาติไทยตามท่ีระเบยีบดังกล่าวกำาหนดไวไ้ด้	บคุคลดงักลา่ว

จึงได้รบัผลกระทบอนัเนือ่งมาจากระเบยีบท่ีกำาหนดเงือ่นไขใหย้ืน่คำาขอพิสูจนสั์ญชาติไทยด้วยตนเอง	ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปผูข้อพสิจูน์

สญัชาตไิทยสามารถเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่พสิจูนส์ญัชาตไิทยได	้แตอ่าจมบีางกรณท่ีีบคุคลไมส่ามารถเดนิทางเขา้มา 

ในราชอาณาจักรได้	 การท่ีไม่ได้กำาหนดยกเว้นกรณีที่บุคคลไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อพิสูจน์สัญชาติไทย 

ของตนเองได้	 ดังเช่นกรณีข้อเท็จจริงตามคำาร้องในคดีนี้	 ทำาให้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ของบุคคล 

ดงักล่าวอาจถกูกระทบได	้เพราะหากบุคคลน้ันไดร้บัโอกาสเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่พสิจูนส์ญัชาตไิทยหรือไดร้บัโอกาสพสิจูน์

สญัชาตไิทยในตา่งประเทศจากหนว่ยงานของรฐัท่ีประจำาอยูใ่นต่างประเทศทีมี่หนา้ทีใ่นการพิสจูนส์ญัชาติไทย	สทิธแิละเสรภีาพ 

ของบุคคลดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓๙

๔. ผลคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร	 หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย 

เข้ามาในราชอาณาจักร	จะกระทำามิได้	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓๙	วรรคหนึ่ง

      ย่อโดย นายนิพัทธ์ หงษ์มณี

       นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำานาญการ

กลุ่มงานคดี ๗ สำานักคดี ๔

นายธรรมรงค์ จันทร์ดำา

ผู้อำานวยการกลุ่มงานคดี ๗

นางสาวธาริณี มณีรอด

ผู้อำานวยการสำานักคดี ๔

หม�ยเหตุ ประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ� 

ฉบับกฤษฎีก� เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๗ ก  

วันที่ ๒๕ มิถุน�ยน ๒๕๖๓



1๖   

รวมภาพกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓*

เมื่อวันที่ ๖ เมษ�ยน ๒๕๖๓ 

นายเชาวนะ	ไตรมาศ	เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	เข้าร่วมพิธ ี

วางพานพุม่ดอกไมถ้วายราชสกัการะพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช	เนือ่งในวนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้ 

จุฬาโลกมหาราช	และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	พุทธศักราช	๒๕๖๓	ณ	ปฐมบรมราชานุสรณ์	ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า	 

กรุงเทพมหานคร

* ภาพจากเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ  www.constitutionalcourt.or.th

1๖   



จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   17

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษ�ยน ๒๕๖๓ 

นายวรวิทย์	กังศศิเทียม	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยนายปัญญา	อุดชาชน	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	นายเชาวนะ 

ไตรมาศ	 เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนาม 

ถวายพระพร	 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ	 มหาวชิโรตตมางกูร	 

สิริวิบูลยราชกุมาร	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   17



1๘   

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภ�คม ๒๕๖๓ 

นายวรวทิย	์กงัศศเิทยีม	ประธานศาลรฐัธรรมนญู	นายทวเีกยีรติ	มนีะกนษิฐ	ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู	นายปญัญา	อดุชาชน	 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	นายจิรนิติ	หะวานนท์	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	และนายนภดล	เทพพิทักษ์	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	

นายเชาวนะ	ไตรมาศ	เลขาธกิารสำานกังานศาลรฐัธรรมนญู	พรอ้มด้วยผูบ้รหิารสำานกังานศาลรฐัธรรมนญู	รว่มถวายแจกนัดอกไม้

และลงนามถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล	 ๔	พฤษภาคม	๒๕๖๓	 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำานึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	พระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพมหานคร

1๘   



จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   19

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภ�คม ๒๕๖๓

นายวรวิทย์	 กังศศิเทียม	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้บริหารสำานักงาน 

ศาลรฐัธรรมนญู	รว่มบนัทกึเทปโทรทศัน	์เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา	พัชรสุธาพมิลลกัษณ	 

พระบรมราชนิ	ี๓	มถินุายน	๒๕๖๓	เพือ่ถวายพระพรชยัมงคล	และแสดงความจงรักภกัดี	สำานกึในพระมหากรุณาธคิณุ	ณ	สถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	๕	ถนนพหลโยธิน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   19

รวมภาพกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓



๒0   

เมื่อวันที่ ๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๓

นายวรวิทย์	กังศศิเทียม	ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ	 พร้อมด้วยตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้บริหารสำานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ	 ร่วมพิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา	 

พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินี	 

๓	มถินุายน	๒๕๖๓	ณ	พระบรมมหาราชวงั	 

กรุงเทพมหานคร

๒0   



จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   ๒1

เมื่อวันที่ ๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๓ 

นายวรวิทย์	 กังศศิเทียม	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้บริหารสำานักงาน 

ศาลรฐัธรรมนูญ	รว่มพธิถีวายพระพรชยัมงคลและลงนามถวายพระพร	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ 

สุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	๓	มิถุนายน	๒๕๖๓	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

ณ	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   ๒1

รวมภาพกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓



๒๒   

เมื่อวันที่ ๙ มิถุน�ยน ๒๕๖๓

นายเชาวนะ	ไตรมาศ	เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	เข้าร่วมพิธ ี

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 

พระอัฐมรามาธิบดินทร	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร	 

พระวิหารหลวง	วัดสุทัศนเทพวราราม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

๒๒   



จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   ๒๓

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุน�ยน ๒๕๖๓

นายวรวิทย์	 กังศศิเทียม  ประธาน 

ศาลรั ฐธรรมนูญ	 พร้อมด้ วยตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้บริหารสำานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญ	 ร่วมถวายแจกันดอกไม้

และลงนามถวายพระพร	 สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 

อัครราชกุมารี	 กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี	ขอให้ทรงหายจากพระอาการ 

ประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 

โดยเร็ว	ณ	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   ๒๓

รวมภาพกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓



๒4   

เจ้ำของ	 	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ปรึกษำ	 	 เชาวนะ	ไตรมาศ		สุทธิรักษ์	ทรงศิวิไล		มนตรี	กนกวารี

บรรณำธิกำร	 เชาวนะ	ไตรมาศ

กองบรรณำธิกำร กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ	สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

คณะผู้จัดท�ำ

อัจฉราพร	นาคสาร	 พจีกานต์	สวัตติวงศ์	 อาทินนท์	สมัครการ		

กนกวรรณ	ชมะโชติ	 ณเรศ	บัวเกศ	 สุภัทร	แสงประดับ	

เจนวิวัฒน์	ต้องประสงค์	 ธงไชย	คงมงคล	 พรพิมล	นาคะวิโรจน์	

สิ่งตีพิมพ์

 ออกแบบและจัดพิมพ์โดย

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

๓๗๖	ถนนชัยพฤกษ์	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐

โทรศัพท์		๐	๒๔๒๒	๙๐๐๐			โทรสาร		๐	๒๔๓๓	๒๗๔๒

E-mail	:	aprint@amarin.co.th		

Website	:	www.amarin.co.th	

ผลิตโดย	สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	 

(อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)	เลขที่	๑๒๐	หมู่	๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	 

แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๑๐

โทรศัพท	์ ๐	๒๑๔๑	๗๗๗๗		Call	Center	๑๒๐๑

โทรส�ร	 ๐	๒๑๔๓	๙๕๒๒

E-mail :	office@constitutionalcourt.or.th

กำรขอรับค�ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยของประชำชนที่เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ  
สำมำรถติดต่อได้ ๓ ช่องทำง คือ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕0 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ 1๒0 หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  (ห้องปรึกษาคดี ชั้น ๒)๑
ติดต่อทางโทรศัพท ์หมายเลข 0 ๒14๒ ๕074 และหมายเลข 0 ๒14๒ ๕07๕  Call Center ๑๒๐๑๒
ผ่านเว็บไซต์ ภายใต้เมน ู“ปรึกษำคดีรัฐธรรมนูญ” หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
“office@constitutionalcourt.or.th”๓

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่	8/2552

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ


