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ประกาศ 
แตง่ตั้งตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

ตามท่ี  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี   
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่   ๒๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เนื่องด้วย 
นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี  ได้พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากลาออกจากต าแหน่ง   
เป็นเหตุให้ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่างลง  นั้น 

บัดนี้  วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์  ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ตามมาตรา  ๒๐๐  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบมาตรา  ๘   
และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์  เป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖3  เป็นปีที่  5  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานวฒุิสภา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๖๓
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บทอาศิรวาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

	 เดชะพระผ่องเพี้ยง		 ทิพากร	แจ่มเฮย

สาดส่องเสี้ยนแสยงสยอน	 สยบไท้	

พระฤทธิ์พระแรงรอน	 รานอริ	สยามแฮ

หากอุ่นโอบโลกไว้	 ไป่เว้นทิวาวัน

	 ครองธรรม์ครองราชย์พร้อม	 ทศพิธ

สมกษัตริย์ทศมิศร์	 มิ่งเกล้า

นานาราชกิจ	 ธ	กอปร	เสมอนา

บำาบัดทุกข์ที่เร้า	 ราษฎร์ร้อนพลันสลาย

	 ฦๅสายพระจุ่งยั้ง	 ชนมา	ยืนเฮย

ผองโรคภัยพาธา	 อย่าพ้อง

โอกาสเฉลิมวา-	 ระวิศิษฏ์	วิเศษนอ

ขอเดชไตรรัตน์ป้อง	 ปกท้าวนิรันดร์เทอญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

พร้อมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ ประพันธ์)
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บทอาศิรวาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์	๑๙	

	 สรวมชีพชุมบทฉันท์ประพันธ์พจนนบ

มิ่งมาตุดิลกภพ	 บพิตร

	 งามสรรพ์ธรรมิกทรงพระองค์	ธ	สิริกิติ์

การุณยไพจิตร		 จรูญ

	 ส่งเสริมศิลปะเพริศพิลาสหิตพิบูล	

ยิ่งค่าจะเปรียบปูน		 ประมาณ	

	 อ้างไตรรัตน์วรฤทธิ์สฤษฏ์สุขประทาน

ขอชนม์พระยืนนาน		 นิรันดร์

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

พร้อมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(นายภูมิพิสุทธิ์ หะวานนท์ ประพันธ์)
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ร   ดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้น�าเสนอท่านผู้อ่านฉบับนี้ 

เป็นจดหมายข่าวฯ ในห้วงเวลาเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓  
ซึง่ในห้วงเวลาดังกล่าวมเีหตุการณ์ทีส่�าคญั ได้แก่ วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
วนัท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ กองบรรณาธกิารขอเผยแพร่บทอาศริวาทถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในโอกาสนี้ 

นอกจากนี้ในห้วงเวลาดังกล่าว ยังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ดงัปรากฏในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพเิศษ ๑๙๖ ง ลงวนัที ่๒๖ สงิหาคม 
๒๕๖๓ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่ง ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอน�า
ประวัติของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเผยแพร่ในโอกาสนี้ ซึ่งในปัจจุบัน 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีองค์ประกอบครบจ�านวน ๙ คน ตามท่ีได้
บญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๐ 
ดังปรากฏตามรูปภาพหน้าปกของจดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้

 ส�าหรบัค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูทีส่�าคัญ จดหมายข่าวฯ ฉบับน้ีขอน�าเสนอ 
สรุปค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาของนายระวี รุ่งเรือง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) 
ประกอบมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) และมาตรา ๙๘ (๘) หรือไม่  
ปิดท้ายด้วยรวมภาพกิจกรรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

 ในท้ายที่สุดนี้ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน 
สมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ท่ี
เวบ็ไซต์ศาลรัฐธรรมนญู www.constitutionalcourt.or.th หวัข้อ “ดาวน์โหลด” 
ไปท่ี “ใบสมัครสมาชิก จดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ” หรือสแกน 
QR Code และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๖๘๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๑๕  
ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบ E-book ฉบับย้อนหลังได้ท่ีเว็บไซต์ของหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/letters.php

จ

บทควำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ท่ีปรำกฏในจดหมำยข่ำวส�ำนักงำน 
ศำลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพำะ ส�ำนักงำน 
ศำลรัฐธรรมนูญและบรรณำธิกำรไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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วัน เดือน ปีเกิด  ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๕

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการทำางาน ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ประวัติ
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
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สรุป
ค�ำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๓

เรื่อง  คณะกรรมการการเลือกต้ังขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาของนายระวี รุ ่งเรือง ส้ินสุดลง 
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) ประกอบ  
มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑)  
และมาตรา ๙๘ (๘) หรือไม่

นายศรสีวุรรณ จรรยา ยืน่เรือ่งขอให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ผูร้้อง ตรวจสอบสมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภาของนายระว ีรุง่เรอืง 
ผูถ้กูร้อง ว่าอาจขาดคณุสมบตัหิรือมลีกัษณะต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) ประกอบมาตรา ๙๘ (๘)  
เป็นเหตใุห้สมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภาสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู  
มาตรา ๑๑๑ (๔) 

ผู้ร้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกร้องได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาและได้รบัคดัเลอืกจากคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาตเิป็นสมาชิกวฒุสิภาตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๒๖๙ ต่อมามีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาตามประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ก่อนท่ีด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้อง 
เคยรับราชการต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ ๓ อ�าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๓๕ ถึงเดือนมกราคม 
๒๕๓๖ กระท�าการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นพฤติกรรมในทางทุจริตตามพระราช
บญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๘ วรรคหนึง่  
ถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน ตามค�าส่ังจังหวัด
เพชรบุรีท่ี ๑๓๖๗/๒๕๓๖ เรื่อง ลงโทษลดข้ันเงินเดือนข้าราชการ  
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๖ ต่อมาคณะอนุกรรมการข้าราชการ
พลเรอืนกระทรวงมหาดไทย เหน็ว่าพฤตกิารณ์ของผูถ้กูร้องเป็นการ
กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตาม 
พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๘ 
วรรคสอง มีมติเพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการ กรมการปกครอง 
มีค�าสั่งที่ ๖๘๙/๒๕๓๙ เรื่อง เพิ่มโทษข้าราชการ ลงวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๓๙ ให้เพิ่มโทษผู ้ถูกร้องเป็นไล่ออกจากราชการ  
ค�าสั่งถึงที่สุด ในปี ๒๕๔๗ ผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ

ความเป็นมา
และข้อเท็จจริงโดยสรุป ๑
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บริหารส่วนต�าบลหนองขนาน อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระ ต่อมาปี ๒๕๕๑ ได้รับ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองขนาน 
อกีวาระหนึง่ คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวดัเพชรบรุี
ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตาม 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๕ (๑๗) และพระราชบัญญัติ
สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 
๕๘/๑ ผู ้ถูกร้องถูกด�าเนินคดีและถูกฟ้องต่อศาลจังหวัด
เพชรบุรี ข้อหาแจ้งเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการตามหน้าที่ให้จด
ข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ส�าหรับใช้เป็นพยานหลักฐานอันอาจท�าให้ผู้อื่น
หรือประชาชนได้รับความเสียหาย ศาลพิพากษาว่าผู้ถูกร้อง 
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ จ�าคุก  
๖ เดือน และปรับ ๖,๐๐๐ บาท โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว ้
มกี�าหนด ๒ ปี ผูถ้กูร้องอทุธรณ์ ศาลอทุธรณ์ภาค ๗ พพิากษายนื

ผู้ร้องเห็นว่า แม้ในเวลาต่อมาผู้ถูกร้องจะได้รับการ 

ล ้างมลทินตามพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาส 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ 

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  

๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีความหมายเพียงว่าผู้ถูกร้อง 

ไม ่ เคยถูกลงโทษทางวินัยไล ่ออกจากราชการเท ่านั้น  

ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติหรือการกระท�าของ 

ผู้ถูกร้องที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยถูกลบล้างไปด้วย  

ตามนัยค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๙๔/๒๕๓๙ ผู้ร้องมีมต ิ

และมีค�าวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ี ๑๕๐/๒๕๖๒  

วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่าสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๑๑๑ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) และมาตรา ๙๘ (๘) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรับค�าร้องไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘๒ หรือไม่ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีมติว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
ของผู้ถกูร้องส้ินสดุลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๑๑ (๔) ประกอบมาตรา 
๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) และมาตรา ๙๘ (๘) และยื่นค�าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๕) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่ง
รับค�าร้องไว้วินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

๒ ประเด็นเบื้องต้น
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    ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ผู้ถูกร้องยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกร้องไม่เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๙๘ (๘) ไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) เนื่องจากผู้ถูกร้อง 
ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงครอง
สิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ นอกจากนี้  
ผูถ้กูร้องได้รับโทษทางวนัิยโดยลดข้ันเงินเดือน ๑ ขัน้ ตามค�าสัง่ 
จังหวัดเพชรบุรีท่ี ๑๓๖๗/๒๕๓๖ เรื่อง ลงโทษลดข้ัน 
เงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๖ ไปแล้ว  
การทีก่รมการปกครองน�าเร่ืองการด�าเนินการทางวนัิยเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทย 
เพือ่พจิารณา และคณะอนกุรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวง 
มหาดไทยมีมติให้เพ่ิมโทษผู้ถูกร้องเป็นไล่ออกจากราชการ 
เป็นการเพิม่โทษทีผู่ถ้กูร้องได้รบัโทษและได้รบัการล้างมลทนิ
ไปแล้วก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ การเพิ่มโทษดังกล่าว 
ไม่มีผลบังคับแก่ผู้ถูกร้อง

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

๓

๔
ศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า  

ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม (๑) ประกอบ
มาตรา ๙๘ (๘) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 
ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) หรือไม่  
นับแต่เมื่อใด
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พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ 
บัญญัติให้ในวาระเร่ิมแรก วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ�านวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งต้ังตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวาย
ค�าแนะน�า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด�าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามบทบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒิุสภา และคณะ
รัฐมนตรีมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่
มีความเป็นกลาง สร้างความเชื่อม่ันและยอมรับจาก
ประชาชนว่าจะปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู 
กฎหมาย และหลกันติธิรรม ซึง่รวมถงึหลกัสจุรติทีเ่ป็น
หลักการส�าคัญประการหนึ่งภายใต้หลักนิติธรรมด้วย 
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) เป็น
บทบัญญัติว่าด้วยเหตุที่ท�าให้สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาส้ินสุดลง หากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘ ซึง่มาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะ 
ต้องห้าม (๑) บัญญัติลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๙๘ (๘) บัญญัติให้บุคคลที่เคย 
ถูกส่ังให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืถอืว่ากระท�าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

ส่วนพระราชบัญญัติล ้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
พระราชบญัญัตล้ิางมลทนิในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการล้างมลทินให้ผู้ที่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยให้เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ในกรณีความผิดน้ัน ๆ อีกต่อไป แต่ไม่มีผลเป็นการ
ลบล้างการกระท�าผิดที่ได้กระท�าไปแล้วซึ่งเป็นเหตุให้
ถกูลงโทษทางวนิยั หรือลบล้างความประพฤติเสือ่มเสยี 
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจากการกระท�า ดังนั้น  

การล้างมลทินตามพระราชบัญญัตล้ิางมลทินท้ังสองฉบับ
ดงักล่าวจึงให้ล้างมลทนิให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณ ี
ความผิดต่าง ๆ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษหรือ
ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยเท่านั้น แต่ไม่มีผลเป็นการลบล้าง
ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งลงโทษทางวินัยว่าได้มีการ 
กระท�าความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์
ด้วย นอกจากนี้เป็นกฎหมายที่ก�าหนดมาตรฐาน
กลางท่ีทุกหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ และมีผลต่อ 
กฎหมายอืน่ ๆ  ในล�าดบัเดยีวกันหรอืล�าดบัศกัดิท่ี์ต�า่กว่า  
แต่การน�าพระราชบัญญัติล ้างมลทินท้ังสองฉบับ 
ดังกล่าวมาบังคับใช้ในทางที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศจะกระท�ามไิด้ รฐัธรรมนญูก�าหนดให้บคุคล
ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวง
ราชการต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม (๑) ประกอบมาตรา 
๙๘ (๘) ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณ์ให้บุคคล
ท่ีจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องได้รับการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เป็นที่ยอมรับและ 
เชื่อถือของสาธารณชน ไม่มีความมัวหมอง เพ่ือให้ 
บุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาท�าหน้าท่ี 
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงทางการเมอืง 
และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน จึงเหน็ได้ว่า การท่ีผูถู้กร้อง 
ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
ทั้งสองฉบับดังกล่าวย่อมไม่มีผลให้ผู ้ถูกร้องไม่เป็น
บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) 
ประกอบมาตรา ๙๘ (๘)
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เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกร้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้องเคยถูกลงโทษ 
ทางวนัิยไล่ออกจากราชการฐานประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงตามค�าสัง่กรมการปกครองท่ี ๖๘๙/๒๕๓๙ ลงวนัท่ี ๑๕ สงิหาคม ๒๕๓๙ 
กรณีกระท�าการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอันเป็นพฤติกรรมในทางทุจริต จึงเป็น 
ผู้ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นบุคคล 
ต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมาชกิวฒุสิภา และมลีกัษณะต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม 
(๑) ประกอบมาตรา ๙๘ (๘) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔)  
นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง คือ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลง ท�าให้สมาชิกวุฒิสภาโดยการสรรหาและแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ (๑) (ข) ว่างลง ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖๙ (๔) บัญญัติให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล�าดับในบัญชีส�ารองตามมาตรา ๒๖๙ (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต�าแหน่ง 
ที่ว่างลง โดยให้ถือว่าต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค�าวินิจฉัยให้แก่คู ่กรณีฟังโดยชอบตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให ้
ค�าวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ผลค�าวินิจฉัย
    ของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ผู ้ถูกร้องเป็นบุคคล 
ผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม (๑) ประกอบมาตรา ๙๘ 
(๘) เป็นเหตใุห้สมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภาของผูถ้กูร้อง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ (๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่าน
ค�าวนิจิฉยัให้แก่คู่กรณฟัีงเป็นวนัทีต่�าแหน่งสมาชิกวฒุสิภา 
ว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ (๔) ประกอบ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง 
ทีบั่ญญตัใิห้ค�าวนิิจฉยัของศาลมผีลในวนัอ่าน คอื วนัท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓

๕

ย่อโดย 
นายนิพัทธ์ หงษ์มณี
นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญช�านาญการ
กลุ่มงานคดี ๗ ส�านักคดี ๔
นายธรรมรงค์ จันทร์ด�า
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี ๗

นางสาวธาริณี มณีรอด
ผู้อ�านวยการส�านักคดี ๔

   ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ 
  ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ
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ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๖๓*

รวมภำพ
กิจกรรม

เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธาน 
ศาลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู นายเชาวนะ  ไตรมาศ  
เลขาธกิารส�านกังานศาลรัฐธรรมนญู และผูบ้ริหารส�านกังานศาลรัฐธรรมนญู 
เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
ชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ณ สถานวิีทยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธนิ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร

๒ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓

* ภาพจากเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th 
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เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารท่ีท�าการ 
ศาลรฐัธรรมนญู ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธเิบศร์ โดยมนีายปัญญา  อดุชาชน  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายจิรนิติ  หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหาร
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ท้ังนี้ การปรับปรุงอาคาร
ที่ท�าการศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ ์
ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประชาชนท่ัวไป ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓
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๒๓ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายนภดล เทพพิทักษ์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Szilveszter BUS 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งฮังการีประจ�าประเทศไทย และคณะ ในโอกาส 
เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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๒๔ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓

เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ 
เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
เข้าร่วมการบนัทกึเทปโทรทศัน์ เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล 
และแสดงความจงรกัภกัด ีส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๒๘
กรกฎำคม ๒๕๖๓

เมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ประธานศาลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วยคณะตลุาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ 
ผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

 (๒ )  ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี  
ส� านึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณ 
ณ พระบรมมหาราชวัง

(๓) พิธีถวายสตัย์ปฏญิาณการเป็น 
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
และล งนามถว ายสั ต ย ์ ปฏิญ าณ 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ

(๔) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  
และพธีิจดุเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง

(๑)  พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง
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นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานภูมิภาคและกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility (CSR)) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” 
(นธป.) รุ่นที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปัญญา อุดชาชน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในคณะศึกษาดูงานและร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย
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๗
สิงหำคม ๒๕๖๓

๑๑
สิงหำคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ 
เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจ�าปี ๒๕๖๓  
ณ พระอนสุาวรย์ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพฒันศักดิ์  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา 
ถนนราชด�าเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 
ประธานศาลรฐัธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู 
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง  
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู อาคารราชบรุดีเิรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ นายวรวทิย์ กงัศศเิทยีม ประธานศาลรฐัธรรมนญู พร้อมด้วย 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี 
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑๒
สิงหำคม ๒๕๖๓

(๑)  พธิที�าบุญตกับาตรถวายพระราชกศุล ณ ท้องสนามหลวง

(๒)  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวัง 

(๓) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน 
  ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง
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๑๓-๑๔
สิงหำคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ในงานและโครงการของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยมีผู ้บริหารส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนญู พร้อมด้วยข้าราชการส�านกังานศาลรัฐธรรมนญูเข้าร่วมการอบรมดงักล่าว  
ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ
ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของงานและโครงการได้ ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรม ทีเค. พาเลซ 
แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้าง 
องค ์ความรู ้ แบบบูรณาการของศาลรัฐธรรมนูญ  
และบรรยายพเิศษในหวัข้อ “นโยบายการบรหิารงานของ
ศาลรฐัธรรมนญู” และในโอกาสนี ้ นายทวเีกียรต ิ มนีะกนษิฐ  
นายปัญญา อดุชาชน และนายจรินติ ิหะวานนท์ ตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู ได้ให้เกยีรตบิรรยายให้ความรู้ 
แก่คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมสปรงิฟิลด์ วลิเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ�าเภอชะอ�า  
จังหวัดเพชรบุรี

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู 
และนายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
เข้าร่วมการประชุมใหญ่ (Congress) ครั้งที่ ๔ ของสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) 
แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  
และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธกิารส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู  
เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการส�านักงานของสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ในวันท่ี  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญ
ระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจ�าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้น ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท  
อ�าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรุ ีโดยมตีลุาการศาลรฐัธรรมนญูเข้าร่วมประกอบด้วย นายปัญญา อดุชาชน   นายอดุม สทิธวิริชัธรรม   
นายวิรุฬห์ แสงเทยีน  นายจิรนติิ หะวานนท์ และนายบรรจงศกัดิ ์วงศ์ปราชญ์ และ ศ. ดร.บรรเจดิ  สิงคะเนต ิร่วมเป็นวทิยากร  
โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ด�าเนินการอภิปราย

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธี
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์  
(พุ่ม ศรีไชยยันต์) ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๙
กันยำยน ๒๕๖๓

ครัง้ที ่๑  ระหว่างวนัที ่๑๐ - ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๓  
อภิปรายในหัวข้อ “ข้อยกเว้นเร่ืองการกระท�าทีไ่ม่อยู่ 
ในอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
ตามมาตรา ๔๗ และค�าร้องทีไ่ม่เป็นสาระอนัควรได้รบั 
การวินิจฉัย ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม และมาตรา 
๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑”
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ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ อภิปรายในหัวข้อ “สถานะของผลผูกพันของ 
ค�าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ” และหัวข้อ “สถานะของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ”
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๑๑
กันยำยน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสถาบันกฎหมายแห่งยุโรป 
(European Law Institute : ELI) แบบออนไลน์ ในหวัข้อ “Independence  
of Judiciary” ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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๑๖
กันยำยน ๒๕๖๓

เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
พร้อมด้วยนายปัญญา อดุชาชน ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
เพ่ือน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง  
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๒๘
กันยำยน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนญู กล่าวต้อนรบัและบรรยายให้ความรูใ้นเรือ่ง “บทบาท หน้าที ่และอ�านาจ
ของศาลรฐัธรรมนญู การพจิารณาวนิจิฉยัคดขีองศาลรฐัธรรมนญู” แก่คณะศกึษาดงูาน 
จากโครงการอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ ๑” รุ่นที่ ๔ ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) จ�านวน 
๓๕ คน ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุร ี
ดเิรกฤทธิ ์ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวฒันะ 
กรุงเทพมหานคร



ค่ำนิยมศำลรัฐธรรมนูญ
“ยึดหลักนิติธรรม  ค�้ำจุนประชำธิปไตย  ห่วงใยสิทธิและเสรีภำพของประชำชน”

“Adhere to rule of law, uphold democracy, protect rights and liberties of the people”

สิ่งตีพิมพ์
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