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(ก)

ค�ำน�ำ
หนังสือ “ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นหนังสือทีอ่ ธิบาย
ความรูพ้ นื้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๑ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ในการคุม้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนส่งเสริม
ประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามทีก่ ฎหมายอืน่ บัญญัตไิ ว้
อีกหลายประการ อาทิ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น
หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้น
ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนมกราคม
๒๕๖๒ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
ให้กบั ประชาชน และในการจัดพิมพ์ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิของประชาชนในการยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ และช่องทางการใช้สิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ รวมถึงน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาจัดพิมพ์
ไว้ในภาคผนวกเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบัน
การศึกษา ประชาชน ให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายในการด�ำรงไว้ซ่ึงหลักนิติธรรมของประเทศและ
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทาง
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(ข)

การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นค�ำร้องผ่านทาง
ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงช่องทางการใช้สิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและปณิธานของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มุ่งมั่นในการ “ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใย
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน” สืบไป

(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ธันวาคม ๒๕๖๓
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

1

ศาลรัฐธรรมนูญ:
องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น องค์ ก รตุ ล าการที่ มี ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจต่ า งจาก
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร กล่าวคือ มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการวินจิ ฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
การกระท�ำ และกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเรียกว่า “คดีรฐั ธรรมนูญ”
โดยรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรีย และต่อมา
ได้เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี เบลเยี่ยม โปรตุเกส สเปน
อิตาลี ตุรกี รัสเซีย แอฟริกาใต้ ชิลี เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เป็นต้น

องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๐
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกา ซึง่ ดํารงตําแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา จ�ำนวน ๓ คน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
จ�ำนวน ๑ คน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่ ได้รบั การ
สรรหาจากผูด้ าํ รงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จํานวน ๑ คน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการ
ในตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตําแหน่ง
ไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๒ คน
ในกรณีไม่อาจเลือกผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ทีป่ ระชุม
ใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษา
ในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก็ได้
การนับระยะเวลาตาม (๑) – (๕) ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือ
วันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งของบุคคลข้างต้นลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า ๒ ปี มิได้
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กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภาพที่ ๑: กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภา*น�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ**และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วุฒิสภามีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหา
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าคั ด เลื อ ก
ผู ้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก า ซึ่ ง ดํ ารง
ตาํ แหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี จ�ำนวน ๓ คน

ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ่ ตุ ล า ก า ร ใ น
ศาลปกครองสู ง สุ ด คั ด เลื อ ก
ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด
ซึง่ ดาํ รงตาํ แหน่งไม่ตำ�่ กว่าตุลาการ
ศ า ล ป ก ค ร อ ง สู ง สุ ด ม า แ ล ้ ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�ำนวน ๒ คน

* ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
** ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็ น ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
*** คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎร และผู ้ น� ำ ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู ้ แ ทนราษฎร
		 เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
		 ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่
		 ใดๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และมีหน้าที่เปิดเผย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
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คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ*** ท�ำหน้าทีส่ รรหา
- ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขานิ ติ ศ าสตร์
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน ๑ คน
- ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์หรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่
ประจักษ์จ�ำนวน ๑ คน
- ผูท้ รงคุณวุฒิ จากผูร้ บั หรือเคยรับ
ราชการในตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ทียบเท่า
หรือตําแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการ
สูงสุดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี จาํ นวน
๒ คน
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หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญมีห น้าที่และอ�ำนาจในการพิ จารณาวิ นิจฉั ย ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ และหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ อาจแบ่ง
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และกฎหมาย
(๒) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
(๓) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๔) การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมัน่ คงแห่งรัฐ
(๕) การพิจารณาวินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(๖) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๘๘ ยังบัญญัตใิ ห้การพิจารณาวินจิ ฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
ของพระมหากษัตริย์ โดยมีอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
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และมาตรา ๒๑๐ วรรคสอง ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การยืน่ ค�ำร้องและเงือ่ นไขการยืน่ ค�ำร้อง
การพิจารณาวินจิ ฉัย การท�ำค�ำวินจิ ฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๗ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และกฎหมาย
		 ๑.๑ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ
มาตรา ๑๔๘)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐
บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ คือ
		 (๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร
		 (๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา
		 (๓) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
		 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
		 (๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
		 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
		 (๗) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
		 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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		 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
อาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
		 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		 ในการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ได้บญ
ั ญัติ
ให้กระท�ำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ความเห็นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึง่ หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มีข้อทักท้วงภายใน ๑๐ วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั ร่างดังกล่าว ก็ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป แต่หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบดังกล่าว มีขอ้ ความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก็ให้
เสนอความเห็นนัน้ ไปยังรัฐสภาและให้รฐั สภาประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาแก้ไข
เพิม่ เติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่เห็นสมควรได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น
ดังกล่าว และเมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด�ำเนินการต่อไป
		 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดย
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ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือในกรณีที่
นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญก็ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย
และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/
นายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือ
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยและแจ้งให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
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๑.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
พระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘)
		 ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายก
รัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย ถ้า
		 (๑) สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ สมาชิ ก
ของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธาน
รัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า
		 (๒) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มีขอ้ ความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ
แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
		 ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
จะน� ำ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
		 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป
		 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตินั้นยังคงสามารถ
ประกาศใช้บังคับได้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/
นายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภา
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า หรือ
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า

๑.๓. การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่าย
นิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๙
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญ
ของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีขอ้ ความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ได้แก่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกันมี
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา
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เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธาน
รัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุม
ของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภา
มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
กระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ่มต้นเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อน เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
ต่อไปยังวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขัน้ ตอนการพิจารณา
ของวุฒสิ ภา หากวุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ถอื ว่าวุฒสิ ภา
ได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
คืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือหากวุฒสิ ภาแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
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แต่ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การแก้ ไ ขและต่ อ มาได้ มี ก ารตั้ ง
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพือ่ พิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีนกี้ ถ็ อื ว่ามีการยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัติ
ไว้ ก ่ อ นเช่ น กั น และระหว่ า งที่ มี ก ารยั บ ยั้ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว
สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกขึน้ พิจารณาได้กต็ อ่ เมือ่ พ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน เว้นแต่
จะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้น
พิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
		 กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ทีเ่ สนอหรือส่งให้พจิ ารณานัน้ เป็นร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธาน
สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธกี าร: สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอ
หรือส่งให้พิจารณานั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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๑.๕ การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพือ่ ให้ตนมีสว่ นโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔
ได้บัญญัติมาตรการเพื่อตรวจสอบกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติม และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายว่ามีการเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒสิ ภา มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย
		 ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามีการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำดังกล่าว
เป็นอันสิ้นผล และถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภา ให้ผกู้ ระท�ำการนัน้ สิน้ สุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตัง้ ของผูน้ นั้ นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย แต่ถา้ ผูก้ ระท�ำการ
ดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระท�ำการ หรือรู้ว่า
มีการกระท�ำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่ง
ทัง้ คณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของรัฐมนตรีทพี่ น้ จากต�ำแหน่งนัน้
นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย และให้ผกู้ ระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิด
ชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
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		 นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดจัดท�ำโครงการ หรืออนุมตั โิ ครงการ
หรือจัดสรรเงินงบประมาณ โดยรูว้ า่ มีการด�ำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็น
หนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากความรับผิด
		 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่า
มีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกรณีที่สมาชิก
ของแต่ละสภาเข้าชือ่ เสนอความเห็นข้างต้น กล่าวคือ ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ผู้กระท�ำการ
ฝ่าฝืนสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นกรณี
ทีผ่ กู้ ระท�ำความผิดเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา ถ้าผูก้ ระท�ำ
การดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระท�ำการหรือรู้ว่า
มีการกระท�ำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้งคณะและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีท่ีพ้นจากต�ำแหน่ง
และให้ผู้กระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
โดยการเรียกเงินคืนดังกล่าวให้กระท�ำภายใน ๒๐ ปี นับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณนั้น
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ สมาชิกวุฒิสภา/ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
๒. ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีร่ วู้ า่ มีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอ
ความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเร็ ว และให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ด� ำ เนิ น การต่ อ ไป
ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันกับกรณีทสี่ มาชิกของแต่ละสภาเข้าชือ่ เสนอ
ความเห็นข้างต้น
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว

		 ๑.๖ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไข
การตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
		 การตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๒ ได้บญ
ั ญัติ
เงือ่ นไขไว้วา่ จะต้องเป็นการตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
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		 อย่ า งไรก็ ดี การตราพระราชก� ำ หนดให้ ก ระท� ำ ได้ เ ฉพาะ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้
		 เมื่ อ พระราชก� ำ หนดมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้
คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�ำหนดนั้นต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นต่อไป และในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภามีสทิ ธิเข้าชือ่ เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่า
พระราชก�ำหนดนัน้ ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขว่าเป็นการตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในอัน
ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้ประธาน
สภานัน้ ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็น
เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนัน้ ไว้กอ่ นจนกว่า
จะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีค�ำวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รบั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง และให้แจ้งค�ำวินจิ ฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีส่ ง่ ความเห็น
นั้นมา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าว ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภามีสทิ ธิเข้าชือ่ เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา
ทีต่ นเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนดนัน้ ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ตามรัฐธรรมนูญ
๒. ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นนั้น ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นนัน้ และให้รอการพิจารณา
พระราชก�ำหนดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง
และค�ำวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

๑.๗ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้
บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
		 การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้น
ในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และ
ไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือ
คู่ความ (โจทก์หรือจ�ำเลย) หรือคู่กรณี (ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีนั้น
โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีนนั้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มคี ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผ่านทางส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรม
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พระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ซึง่ กรณีนี้
ศาลที่ ส ่ ง ความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ยั ง สามารถพิ จารณาคดี ต ่ อ ไปได้
แต่ต้องให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
		 นอกจากนี้ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง
แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถอื ว่า
ผู ้ ซึ่ง เคยถู ก ศาลพิพ ากษาว่ากระท�ำความผิ ด ตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมาย
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำความผิด
ดังกล่าว หรือถ้าผูน้ นั้ ยังรับโทษอยูก่ ใ็ ห้ปล่อยตัวไป แต่ทงั้ นีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดสิทธิทจี่ ะ
เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
		 ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย หมายถึงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กร
ทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ศาลจะใช้บังคับกับคดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ศาลยุติธรรม/ ศาลปกครอง/ ศาลทหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. จะต้องเป็นกรณีทมี่ คี ดีเกิดขึน้ ในศาลก่อน และไม่วา่ คดีนนั้ จะอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาในศาลใดก็ตาม
๒. ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความหรือคู่กรณีในคดีนั้นโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลเช่นว่านั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
๓. ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้
แต่ตอ้ งให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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		 ๑.๘ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๑ (๑))
		 การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นผูเ้ สนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๑ (๑) ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี การเสนอเรื่องเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยผูต้ รวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการ
แผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น อาจเสนอเรื่ อ งพร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ วิธกี ารในการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ซึง่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
รัฐสภาแล้ว เป็นต้น
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลก่อน
๒. ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดมี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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๒. การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))
นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายหรื อ ร่ า งกฎหมายแล้ ว รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง บั ญ ญั ติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระด้วย ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๒ ได้บัญญัติให้มี “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติในการใช้
ดุลพินิจ และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
และกรณีทปี่ ญ
ั หานัน้ เกิดขึน้ กับองค์กรใดก็ให้องค์กรนั้นเป็นผูม้ ีสิทธิยนื่ หนังสือ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็นปัญหาโต้แย้งระหว่าง
องค์กร ก็ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา/
คณะรัฐมนตรี/ ประธานองค์กรอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ใช่เป็นลักษณะ
ของค�ำปรึกษาหรือข้อหารือ
๒. กรณีเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับองค์กรใดก็ให้องค์กรนั้นเป็นผู้มีสิทธิย่ืนหนังสือ
เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๓. กรณีทเี่ ป็นปัญหาโต้แย้งเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจระหว่างองค์กร ก็ให้องค์กร
ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๓. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
		 ๓.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชน และยังให้สทิ ธิประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รฐั
ด�ำเนินการ รวมทัง้ มีสทิ ธิฟอ้ งร้องหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดให้ประชาชน
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ บัญญัติให้บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐดังกล่าว และได้รับความเสียหายจากการ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้า
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เกินสมควร ย่อมมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
		 (๑) บุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนดั ง กล่ า วได้ ร ้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธที่จะด�ำเนินการ หรือไม่
ด�ำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถกู ต้องและบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้โต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ดำ� เนินการ
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานนัน้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบหรือวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
หรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
		 (๒) บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องครบถ้วน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่มีหนังสือโต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ด�ำเนินการ ในกรณีนี้ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็ให้
ผู ้ ต รวจการแผ่นดินแจ้งให้บุคคลหรือชุมชน และหน่ วยงานของรั ฐ ทราบ
แต่หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้อง
ครบถ้วน ก็ให้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
		 (๓) ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดินและ
สั่งการตามที่เห็นสมควรเมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใด ให้แจ้งบุคคล
หรือชุมชนดังกล่าวทราบ ถ้าบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าข้อสัง่ การของคณะรัฐมนตรี
ยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ อาจยืน่
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับแจ้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
**********************
ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง: บุคคลหรือชุมชนซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่
ของรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าว ได้รอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธทีจ่ ะด�ำเนินการ หรือไม่ดำ� เนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั
ที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้โต้แย้ง
การด�ำเนินการหรือไม่ดำ� เนินการเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนัน้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั
ที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
๒. บุคคลหรือชุมชนดังกล่าวได้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้ง
หน่วยงานของรัฐ
๓. กรณี นี้ ห ากผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
ได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ล้ว ก็ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งให้บคุ คลหรือชุมชนดังกล่าวทราบ
แต่หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วน ก็ให้
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๔. คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการตามที่
เห็นสมควร เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใด ให้แจ้งบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว
ทราบ
๕. ถ้าบุคคลหรือชุมชนดังกล่าวเห็นว่าข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรียังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี
๖. ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับค�ำร้อง
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แผนภาพที่ ๒ : การใช้สิทธิของประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
บุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐ
และได้รับความเสียหายจากการที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้ตนได้รับประโยชน์
ปฏิเสธไม่ด�ำเนินการ

ไม่ด�ำเนินการภายใน ๙๐ วัน

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง

บุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับความเสียหายโต้แย้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงาน
ของรัฐภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ/ได้รับแจ้ง
บุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับความเสียหายยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งหน่วยงานของรัฐ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
แจ้งผู้ร้อง

เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
คณะรัฐมนตรี

แจ้งหน่วยงานของรัฐ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
แจ้งบุคคลหรือชุมชนผู้ได้รับความเสียหาย

ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับแจ้ง
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		 ๓.๒ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ได้บัญญัติให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ โดยการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ
หน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
		 (๑) การกระท�ำของรัฐบาล
		 (๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
		 (๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และ
ยังมิได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
		 (๔) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น
หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
		 (๕) การกระท�ำของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจระหว่างศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
		 (๖) การกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการทหาร รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
		 ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง
และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนือ่ งมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ โดยจะต้อง
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ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการ
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
ยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค�ำร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่
โดยค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตน
โดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด และละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน
อย่างไร และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับค�ำร้องดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณายื่น
ค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งทราบภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วั น ที่ ค รบก� ำ หนดเวลาดั ง กล่ า ว ในกรณี ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ยุตเิ รือ่ ง) หรือไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในก�ำหนด
เวลา ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยผู้ร้องจะต้องยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็น
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ เมื่อพ้นก�ำหนดเวลา ๖๐ วัน ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ ยังบัญญัติให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ถ้าผู้นั้นเห็นว่า การละเมิดนั้นเป็นผล
มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็ให้ยื่นค�ำร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีร่ บั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง และให้แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้อง หรือไม่ยื่นค�ำร้องภายใน
๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง ผูถ้ กู ละเมิดมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด และละเมิดต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพของตนอย่างไร
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้/
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
๒. ค�ำร้องต้องระบุการกระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตน
โดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใด และละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
๓. บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔. ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณายืน่ ค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องจากผูร้ อ้ ง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งทราบ
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
๕. กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้อง (ยุติเรื่อง) หรือไม่ยื่นค�ำร้องภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง ผู้ถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา ๔๖ ต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือวันทีพ่ น้ ก�ำหนด
เวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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แผนภาพที่ ๓: การใช้สิทธิกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
ไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
และได้รับความเดือนร้อนเสียหายอันเกิดจาก
หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ

การกระท�ำ

การละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้หรือตราบที่การละเมิดนั้นยังคงอยู่

ยื่นค�ำร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง
เสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยความเห็น

ยุติเรื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ยื่นค�ำร้องภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน
๑๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลา
การกระท�ำขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้องยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเมื่อพ้นก�ำหนด ๖๐ วัน
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้อง

การละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้องยื่นค�ำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

การกระท�ำที่ไม่สามารถใช้สิทธิยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗
ได้แก่ (๑) การกระท�ำของรัฐบาล (๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการ
ร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว (๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้
เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารนัน้ ครบถ้วน (๔) เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว (๕) การกระท�ำของคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาเกีย่ วกับอ�ำนาจระหว่างศาล (๖) การกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับวินัยทหาร
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๔. การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคง
แห่งรัฐ
		
๔.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็น
การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
		 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา ๔๙ ว่าบุคคลใดจะใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริยท์ รงเป็นประมุขมิได้ และหากผูใ้ ดทราบว่า
มีการกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีคำ� สัง่
ไม่รบั ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอ หรือไม่ดำ� เนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็นการล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: อัยการสูงสุด/ ผู้ทราบการกระท�ำ
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ผูใ้ ดทราบว่ามีการกระท�ำอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิที่จะยื่นค�ำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
๒. หากอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด�ำเนินการ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ได้ ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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		 ๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๙))
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕
ได้บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ จะกระท�ำมิได้ นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๖ ได้บัญญัติไว้ด้วยว่า
ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ
หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�ำนาจได้
ก่อนด�ำเนินการน�ำร่างรัฐธรรมนูญทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์
เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย จะต้องจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญยังได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
		 อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน� ำ ความกราบบั ง คมทู ล
เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกันแล้วแต่กรณี
มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการลงมติ
เห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของรัฐ หรือมีลักษณะที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
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เกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้
ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออ�ำนาจได้และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดย
ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ ประธานรัฐสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา หรือ
ของทัง้ สองสภารวมกันแล้วแต่กรณี มีสทิ ธิเข้าชือ่ กันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
มีลกั ษณะทีข่ ดั กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕ คือ การแก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเปลีย่ นแปลง
รูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๘) คือ เป็นการแก้ไข
เพิม่ เติมหมวด ๑ บททัว่ ไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่าง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือ
เรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั ติ ามหน้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ ในกรณีทเี่ ป็นไป
ตามมาตรา ๒๕๖ (๘) ดังกล่าวต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนที่จะน�ำร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริยเ์ พือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย
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โดยให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย
๓. ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง
๔. ในระหว่ า งการพิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นายกรั ฐ มนตรี จ ะน� ำ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยมิได้

๕. การวินจิ ฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๘
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้หนังสือสัญญาใดทีป่ ระเทศไทยท�ำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือสัญญาดังกล่าว
ได้แก่
		 (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
		 (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
		 (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป
ตามหนังสือสัญญา
		 (๔) หนั ง สื อ สั ญ ญาอื่ น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
อันได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รั ฐ สภาก่ อ นหรื อ ไม่ คณะรั ฐ มนตรี จ ะขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ก็ ไ ด้
โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ
ดังกล่าว
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยหนังสือสัญญาใด
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: คณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. หนังสือสัญญาบางประเภทที่ประเทศไทยท�ำกับประเทศอื่นหรือองค์กร
ระหว่างประเทศที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๒. ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
หรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
๓. ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำขอจากคณะรัฐมนตรี

๖. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
		 ๖.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒)
		 ก. กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒
ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
		 (๒) ขาดคุณสมบัตขิ องการมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
		 (๓) มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
		 (๔) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔
หรือมาตรา ๑๘๕)
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		 (๕) ลาออกจากพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
		 (๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
ตามมติของพรรคการเมืองนัน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องทีป่ ระชุม
ร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้
เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีพ่ รรคการเมือง
มีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น ๓๐ วันดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑
(๙))
		 (๗) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีทขี่ าดจาก
การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ ไม่อาจเข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรค
การเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก�ำหนด ๖๐ วันนั้น (มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
		 (๘) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัย
ประชุมที่มีก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธาน
สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
		 ข. กรณีสมาชิกวุฒิสภา
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒
ได้บัญญัติให้มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
		 (๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
		 (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิก
วุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
		 (๓) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัย
ประชุมที่มีก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธาน
วุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))

_20-0841(001-188)P3.indd 33

25/12/2563 BE 14:09

34

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

		 (๔) กระท� ำ การอั น เป็ น การฝั ก ใฝ่ ห รื อ ยอมตนอยู ่ ใ ต้ อ าณั ติ
ของพรรคการเมืองใดๆ (มาตรา ๑๑๓) หรือกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
		 ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น
สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้อง
ส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้น
สิ้นสุดลงหรือไม่ (มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้
พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง
ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ให้ ส มาชิ ก ผู ้ ถู ก ร้ อ งหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ นกว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยแล้ว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันที่
หยุดปฏิบตั หิ น้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการทีผ่ นู้ นั้ ได้กระท�ำไปก่อนพ้นจากต�ำแหน่ง
และมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา (มาตรา
๘๒ วรรคสองและวรรคสาม)
		 นอกจากนี้ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาคนใดคนหนึ่ ง สิ้ น สุ ด ลง
เพราะเหตุ ดั ง กล่ า ว ให้ ส ่ ง เรื่ อ งไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ได้ ด ้ ว ย
(มาตรา ๘๒ วรรคสี่)
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภา
ที่ ต นเป็ น สมาชิ ก ว่ า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง แห่ ง สภานั้ น สิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือ มาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕)
หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
๒. เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า
สมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุด
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ� วินจิ ฉัย และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย
แล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�ำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่
๓. คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีความเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยสามารถ
ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย

		
๖.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๑๗๐ ได้บัญญัติเหตุที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
		 (๑) ตาย (มาตรา ๑๗๐ (๑))
		 (๒) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
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		 (๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ (มาตรา ๑๗๐ (๓))
		 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
		 (๕) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖)
หรือกระท�ำการต้องห้ามในการเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ หรือคงไว้ซงึ่ ความเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปไม่เป็นไปตามจ�ำนวน
ที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
		 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี (มาตรา
๑๗๑)
		 นอกจากเหตุที่ท�ำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวด้วยเหตุ
ข้างต้นแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากด�ำรง
ต�ำแหน่งรวมกันแล้วเกิน ๘ ปี อีกด้วย (มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา
๑๕๘ วรรคสี่)
		 ในกรณีตาม (๒) (๔) (๕) หรือ กรณีนายกรัฐมนตรีด�ำรงต�ำแหน่ง
รวมกันแล้วเกิน ๘ ปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าความ
เป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๗๐ วรรคสาม ยังบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึง่ สิน้ สุด
ลงหรือไม่ได้ดว้ ย และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณา หากปรากฏเหตุ
อันควรสงสัยว่า รัฐมนตรีผถู้ กู ร้องมีกรณีตามทีถ่ กู ร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่
ให้รัฐมนตรีผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ ประธานวุฒิสภา/ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร้องต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุตาม
มาตรา ๑๗๐ (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�ำร้อง
ส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๒. คณะกรรมการการเลือกตัง้ อาจมีความเห็นว่า ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่ ง สิ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถให้ ส ่ ง เรื่ อ งไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อวินิจฉัยได้ด้วย

๗. การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีอน่ื ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับค�ำร้องคัดค้านมติ ค�ำสั่ง และ
ประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และการยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
		 (๑) การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ทีไ่ ม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และ
วรรคสี่
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผู้ยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยค�ำขอ
จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่
กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่า ค�ำขอจดทะเบียน
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จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วย
เหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และ
เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณา
และมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรค
การเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�ำขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
		 ภายหลังจากที่รับทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
แล้ว ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณา
และมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง เนื่องจากผู้ยื่นขอจดทะเบียนพรรค
การเมื อ งไม่ ด� ำ เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว นตามความเห็ น ของนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นค�ำขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
๒. ภายหลังจากที่รับทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ผู้ยื่น
ค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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		 (๒) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม
และวรรคสี่
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บัญญัติให้ข้อบังคับพรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่
กฎหมายก�ำหนดแล้ว จะต้องมีลกั ษณะทีไ่ ม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ไม่กอ่ ให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และไม่ครอบง�ำหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
		 อย่างไรก็ดี หากปรากฏภายหลังว่า ข้อบังคับของพรรคการเมืองทีไ่ ด้
ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่มีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น
และให้ แ จ้ ง มติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีมติ ในการนี้ คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง และเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
		 ภายหลังจากที่รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนั้น
มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: หัวหน้าพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณา
และมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมือง เนื่องจากไม่มีรายการหรือมีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด และให้ แ จ้ ง มติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีมติ
๒. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถกู ต้อง
หรือครบถ้วน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง และเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ
ความเป็นพรรคการเมือง
๓. หัวหน้าพรรคการเมืองนั้น มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านมติให้เพิกถอนข้อบังคับ
พรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

		 (๓) การวินจิ ฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ทั้ ง คณะ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒ วรรคห้า
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและก�ำกับดูแลไม่ให้สมาชิกกระท�ำการอันเป็น
การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ
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บริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุม
และก�ำกับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองกระท�ำการ
ในลักษณะที่อาจท�ำให้การเลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
ซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
		 หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเมือ่ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ได้รบั แจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมืองกระท�ำ
การอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีมติหรือสั่งการให้สมาชิกผู้นั้นยุติการกระท�ำโดยพลัน และก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ มิให้เกิดการกระท�ำดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีม่ มี ติ อย่างไรก็ดี หากความปรากฏ
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มมี ติ
หรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืนตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพือ่ พิจารณามีคำ� สัง่ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้ พ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
เพราะเหตุดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปี
นับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
		 ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่งโดยค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งดังกล่าวต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
พ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากต�ำแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทราบเอง หรือได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมือง
กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่ความปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการให้สมาชิก
ยุติการกระท�ำดังกล่าว
๒. นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพือ่ พิจารณามีคำ� สัง่ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้ พ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ
และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว
ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
๓. กรรมการบริหารพรรคการเมืองทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งโดยค�ำสัง่ ของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว

		
(๔) การวินจิ ฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไว้หลาย
ประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือมีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่มีการประชุมใหญ่
หรือไม่มกี ารด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึง่ ปีโดยไม่มี
เหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น
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ซึ่งเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพด้วยเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีทเ่ี ป็นเหตุให้พรรคการเมือง
สิ้นสภาพ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
พิ จ ารณา ถ้ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า มี ก รณี ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น
ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และ
ให้ พ รรคการเมื อ งนั้ น สิ้ น สภาพตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
นอกจากนี้ ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบ
พรรคการเมืองด้วย
		 อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศสิ้นสภาพ
ไม่เห็นด้วยกับการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉันภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีใ่ ห้พรรคการเมืองสิน้ สภาพความเป็นพรรคการเมือง
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณากรณี
พรรคการเมืองกระท�ำการตามเหตุแห่งการสิน้ สภาพของพรรคการเมือง และนายทะเบียน
พรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมือง
สิน้ สภาพ และคณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นว่ามีกรณีดงั กล่าวเกิดขึน้ จริงและประกาศ
การสิน้ สภาพของพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนัน้ สิน้ สภาพ
ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
ดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมือง
๒. หากหัวหน้าพรรคการเมืองทีถ่ กู ประกาศสิน้ สภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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		 (๕) การวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
		 พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๒ ได้บัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็น
การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขหรือกระท�ำการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี าร
ซึง่ มิได้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปกั ษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือพรรคการเมืองกระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย หรือมีเหตุอันจะ
ต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ และเมื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองได้กระท�ำการ
ตามเหตุดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ ก�ำหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จะยืน่ ค�ำร้องเอง หรือจะมอบหมาย
ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเป็ น ผู ้ ย่ื น ค� ำร้ อ งและด� ำ เนิ น คดี แ ทนก็ ไ ด้
และเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดี นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ จะขอให้อยั การสูงสุดช่วยเหลือด�ำเนินการในชัน้
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง
**********************
ผู้มสี ิทธิยนื่ ค�ำร้อง: คณะกรรมการการเลือกตัง้ / นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ พรรคการเมืองใดกระท�ำ
การอันเป็นเหตุอนั จะต้องยุบพรรคการเมืองตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือเมือ่ ปรากฏต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค
การเมือง
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ สามารถยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่
ยุบพรรคการเมืองนั้นได้ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่า
พรรคการเมืองได้กระท�ำการตามเหตุดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

		 (๖) การวิ นิ จ ฉั ย กรณี พ รรคการเมื อ งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการด�ำเนินการในเรื่องที่บัญญัติไว้ใน
บทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
		 บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้ง
หรื อ เป็ น พรรคการเมืองตามพระราชบัญ ญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด�ำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ บั ง คั บ
เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
อยู ่ ก ่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
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พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ บั ง คั บ ยั ง คงเป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
เพือ่ ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถอื ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองทีส่ ำ� นักงานจัดให้มขี นึ้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
		 นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ ได้ก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องด�ำเนินการในเรื่อง
และภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เช่น การแจ้งเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่าง
ไปจากทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ หรือด�ำเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคน หรือจัดให้มีทุนประเดิม
จ�ำนวนหนึ่งล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ หรือจัดให้
มี ก ารประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ และจั ด ท� ำ ค� ำ ประกาศอุ ด มการณ์
ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้อง
และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับของพรรคการเมือง
ที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
		 การวินิจฉัยเรื่องใดๆ ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้
เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีจ่ ะวินจิ ฉัย ในกรณีทพี่ รรคการเมือง
ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ในเรื่องที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล
**********************
ผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง: พรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้วนิ จิ ฉัยในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อพรรคการเมือง
เกี่ยวกับการด�ำเนินการในเรื่องใดๆ หรือต้องด�ำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนด
๒. พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓. พรรคการเมืองยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

		 ๗.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙
บัญญัติให้ในระหว่างอายุของวุฒิสภาซึ่งมีก�ำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตัง้ ตามมาตรา ๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผล
มาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง
ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
		 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่า กรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือ
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว

_20-0841(001-188)P3.indd 47

25/12/2563 BE 14:09

48

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของ
คณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
จั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ส ่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจโดยเร็ว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติให้รับฟังตามที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
**********************
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง: วุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการ:
๑. การด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
โดยตรง
๒. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และการจั ด ท� ำ
และด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๓. วุ ฒิ ส ภาเห็ น ว่ า กรณี เ ป็ น ปั ญ หาว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ การด� ำ เนิ น การ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว

		 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่
และอ�ำนาจที่นอกเหนือจากการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
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๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตัง้
บุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีไ่ ม่เกีย่ วกับการพิจารณาวินจิ ฉัยคดี โดยเป็น
หน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอแนะความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๒ (๒) ก�ำหนดให้รฐั สภาส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
ไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น รัฐสภาจะต้องส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่า
มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภามีอำ� นาจทีจ่ ะแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามความเห็นและข้อสังเกตของศาลรัฐธรรมนูญ
		 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ยังบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอืน่ ในการก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ ทั้งนี้ จะต้องด�ำเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และ
มาตรา ๒๗๖ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารประกาศใช้ “มาตรฐานทางจริ ย ธรรม
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ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทัง้ ผูว้ า่ การ
ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑” แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕ ก. วันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ ยังบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนหนึ่งคน
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้วย
		
๒. หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓
บัญญัติให้แต่ละศาลยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการ
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนิน
การอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธาน
ของแต่ละศาลในกรณีนี้ พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึง่ รับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
		 พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (๑)
บัญญัติให้การบรรจุและแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอ�ำนาจ
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ของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ และมาตรา ๑๖ บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒
		 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอืน่ ทีบ่ ญ
ั ญัตหิ น้าทีแ่ ละอ�ำนาจของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ อาทิ พระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕/๑ บัญญัติให้ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น
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ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและ
ผลของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์สำ� คัญเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและผลของ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
๑. องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนัง่ พิจารณาและในการ
ท�ำค�ำวินจิ ฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่นอ้ ยกว่า ๗ คน (รัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๑ วรรคหนึ่ง)
๒. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมี
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญก�ำหนดข้อยกเว้นไว้เป็นอย่างอืน่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๑ วรรคสอง) เช่น กรณีการวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
๓. รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตน พร้อมแถลงด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมและให้ท่ีประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ความเห็น
ส่วนตนให้ทำ� โดยสังเขปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยการท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ดังกล่าวองค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ตามมติของศาลก็ได้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
๓๐ วัน นับแต่วนั ทีม่ คี ำ� วินจิ ฉัย (พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕)
๔. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคสี่)
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๕. ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่กระทบต่อ
ค�ำพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ดุ แล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถอื ว่าผูซ้ งึ่ เคยถูกศาล
พิพากษาว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความผิดดังกล่าว หรือ
ถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้อง
ค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
๖. สาระส� ำ คั ญ ของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งน้ อ ย
ต้องประกอบด้วยข้ออ้างและค�ำขอในค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณา
วินิจฉัย ข้อโต้แย้งในค�ำชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้
จากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในแต่ละประเด็น และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งค�ำวินิจฉัย นอกจากนี้
ค�ำวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใด
มีเหตุจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้น
มอบหมายให้ ตุ ล าการคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ ป็ น องค์ ค ณะจดแจ้ ง เหตุ ดั ง กล่ า ว
แล้วติดรวมไว้กับค�ำวินิจฉัย (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓)

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐
วรรคสอง บัญญัติว่า “การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณา
วินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจาก
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้
บังคับแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑)
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โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ระธาน
ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจออกข้อก�ำหนด
ระเบียบ และประกาศของศาล เพือ่ ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มกี ารออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศใช้บังคับแล้ว
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒) รวมถึง
ได้ออกระเบียบและประกาศศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการละเมิดอ�ำนาจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่
๑๑๒ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๒. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อยในทีท่ ำ� การศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่
๑๑๒ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๓. ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำร้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๙ ก
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ ก�ำหนดให้ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีอ�ำนาจค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ ได้ และในการวินจิ ฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ศาลรับฟัง
พยานหลั ก ฐานได้ ทุ ก ประเภท เว้ น แต่ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห ้ า มรั บ ฟั ง ไว้
โดยเฉพาะ ไม่วา่ การไต่สวนพยานหลักฐานนัน้ จะมีขอ้ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไป
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จากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาส
แก่คกู่ รณีฝา่ ยอืน่ ในการน�ำสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้ ทัง้ นี้
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้การพิจารณาของศาลจะต้องเป็นไปโดยความ
รวดเร็วตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ และในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอ�ำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ ตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
สอบสวน ด�ำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
๑. การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�ำหนดให้การทีจ่ ะขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัยคดีสามารถกระท�ำได้
๒ กรณี คือ
		 ๑.๑ กรณีจดั ท�ำเป็นค�ำร้อง โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ ก�ำหนดให้
ค�ำร้องที่จะยื่นต่อศาลต้องท�ำเป็นหนังสือใช้ถ้อยค�ำสุภาพ มีรายการครบถ้วน
ตามแบบที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูร้ อ้ ง (๒) เรือ่ งหรือการกระท�ำทัง้ หลายอันเป็นเหตุให้ตอ้ งขอ
ให้ศาลมีค�ำวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง (๓) มาตรา
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุในค�ำร้อง (๔) ค�ำขอทีร่ ะบุความ
ประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
		 การยื่นค�ำร้องดังกล่าว ให้คู่กรณีจัดท�ำส�ำเนายื่นต่อศาลตามจ�ำนวน
ทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ค�ำร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ผรู้ อ้ งเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมค�ำร้องนัน้ ให้ถกู ต้อง ในการด�ำเนินกระบวน
พิจารณา ผูร้ อ้ งจะด�ำเนินการทัง้ ปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้ทนายความ
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หรือบุคคลอื่นยื่นค�ำร้องหรือด�ำเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องบรรลุ
นิตภิ าวะแล้วและมีความรูค้ วามสามารถทีอ่ าจด�ำเนินการแทนผูร้ บั มอบฉันทะได้
		 ๑.๒ กรณีจัดท�ำเป็นหนังสือราชการ โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑
วรรคสอง ก�ำหนดให้การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้ จะต้องท�ำ
เป็นหนังสือ
			 (๑) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ หรือนายกรัฐมนตรี ขอให้ศาล
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
			 (๒) ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาลพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยการด�ำเนินการดังกล่าว ให้ศาลนัน้
ส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งของคู่ความ (หรือคู่กรณี) พร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่
กรณี เพื่อส่งให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
			 (๓) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา ขอให้ศาล
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก�ำหนด
			 (๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
			 (๕) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอให้
ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
			 (๖) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดี
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
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			 (๗) คณะรั ฐ มนตรี ข อให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ
หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
			 (๘) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
			 (๙) การขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี อื่ น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจ
ของศาล ที่ข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ท�ำเป็นหนังสือ
			 ทั้ ง นี้ หนั ง สื อ ที่ จ ะขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ข ้ า งต้ น
ตามมาตรา ๔๓ ก�ำหนดให้ท�ำเป็นหนังสือราชการ โดยอย่างน้อยต้องระบุ
รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้อง ความประสงค์ทจี่ ะให้ศาลด�ำเนินการ และ
มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อมีผู้ยื่นหนังสือขอให้
ศาลพิจารณาวินิจฉัยแล้ว หากศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นไปตามมาตรา ๔๑
วรรคสอง ข้างต้น ให้ศาลรับไว้พิจารณาและด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐
			 ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗ ได้ก�ำหนดช่องทางในการยื่นค�ำร้องต่อศาลไว้ ดังนี้
			 (๑) ยื่นค�ำร้องต่อศาลด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
ด�ำเนินการแทน
			 (๒) ส่งทางไปรษณีย์
			 (๓) ส่งทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ศาลก�ำหนด
			 ทัง้ นี้ เป็นไปตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารยืน่ ค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และประกาศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง ข้อปฏิบตั แิ ละเงือ่ นไข ประเภท รูปแบบ และขนาด
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ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในการยืน่ ค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยหรือเอกสารอืน่ ใดทางระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
โดยศึกษารายละเอียดได้ทาง www.constitutionalcourt.or.th หัวข้อ
“ยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”
			 นอกจากนี้ ประชาชนสามารถขอรับค�ำปรึกษาด้านกฎหมายได้
๓ ช่องทาง ดังนี้
			 (๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร
ราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
			 (๒) ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๕๐๗๔ และ
หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๕๐๗๕ หรือสายด่วน (Call center) ๑๒๐๑ ในวันและ
เวลาราชการ
			 (๓) ติดต่อทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
(www.constitutionalcourt.or.th) ภายใต้ชอื่ “ปรึกษาคดีรฐั ธรรมนูญ” และ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ‘office@constitutionalcourt.or.th’
๒. การพิจารณารับค�ำร้อง
เมือ่ มีผยู้ นื่ ค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินจิ ฉัย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙
ก�ำหนดให้การพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ ศาลจะแต่งตัง้ ตุลาการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน เป็นผูพ้ จิ ารณาก็ได้ และเมือ่ มีผยู้ นื่ ค�ำร้องขอให้ศาลพิจารณา
วินิจฉัย ให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้คณะตุลาการดังกล่าวภายใน
๒ วัน นับแต่วนั ทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั ค�ำร้องตามข้อก�ำหนดของศาล
และให้คณะตุลาการดังกล่าวมีอ�ำนาจตรวจและมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ค�ำสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นค�ำสั่งของศาล
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ในกรณีที่คณะตุลาการมีความเห็นไม่รับค�ำร้องไว้พจิ ารณา ให้เสนอศาล
พิจารณาภายใน ๕ วันดังกล่าว และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้องด้วยให้จดั ท�ำ
เป็นค�ำสั่งของศาล หากศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะตุลาการ
ให้ด�ำเนินการตามความเห็นของศาล ค�ำสั่งของคณะตุลาการที่สั่งรับหรือไม่รับ
ค�ำร้องให้ถอื เสียงข้างมาก ในกรณีทไี่ ม่มกี ารแต่งตัง้ คณะตุลาการ ให้ศาลพิจารณา
และมีคำ� สัง่ ว่าจะรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาหรือไม่ ภายใน ๕ วัน นับแต่วนั ทีส่ ำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำร้อง
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แผนภาพที่ ๔: ช่องทางการยื่นค�ำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ
ช่องทางที่ ๑

**ยื่นด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
มายื่นแทน

ช่องทางที่ ๒
การยื่นค�ำร้องหรือหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
มี ๓ ช่องทาง
ช่องทางที่ ๓

ยื่นได้ที่ ห้องรับค�ำร้อง ชั้น ๒
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
(อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งผลการรับค�ำร้องหรือหนังสือ
ตามที่ผู้ร้องระบุหรือแจ้งไว้

**ส่งทางไปรษณีย์

ส่งมายัง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
(อาคาร A) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ส่งทางระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service)

ทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญที่
www.constitutionalcourt.or.th
คลิกที่ “ยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service)”

เข้าสู่ระบบ
กดเลือก “ยื่นค�ำร้องใหม่”

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
ผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียน

ยอมรับข้อปฏิบัติและเงื่อนไข
ในการยื่นค�ำร้องทาง e-Filing

เลือกประเภทผู้ร้อง
และประเภทคดี

กรอกข้อมูลค�ำร้องหรือหนังสือ
ตามที่ระบบก�ำหนด

จัดท�ำค�ำร้องหรือหนังสือ
และรายการเอกสารประกอบ
ค�ำร้องหรือหนังสือที่จ�ำเป็น
ตามที่ระบบก�ำหนด

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งผลการรับค�ำร้องหรือหนังสือ
ทาง e-mail ที่ระบุไว้และ
ทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service)

ยืนยันการส่งค�ำร้อง
หรือหนังสือ

จัดท�ำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF. แนบตามรายการและ
ขนาดที่ระบบก�ำหนด

ผู้ยื่นผ่านระบบคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and
e-Service) มีหน้าที่ติดตามผล
ของค�ำร้องหรือหนังสือหรือ
เอกสารอืน่ ใดทีไ่ ด้ยนื่ ไว้ทางระบบ
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๓. การแจ้งผู้ร้องและส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งรับค�ำร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว
ให้ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้อง
ภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส�ำเนาค�ำร้อง ให้ยื่นค�ำชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะ
เวลาที่ ศ าลก�ำหนด และให้น�ำความในมาตรา ๔๒ เกี่ ย วกั บรายละเอี ย ด
ของค�ำร้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด
หรือไม่มารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด ให้ถือว่าผู้ถูกร้อง
ไม่ติดใจที่จะยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ศาลด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔
๔. องค์คณะและการพิจารณาคดี
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ได้นิยามความหมายของค�ำว่า “การพิจารณาคดี” คือ
“การด�ำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ รวมถึงการไต่สวน การประชุมปรึกษา
เพือ่ พิจารณาและวินจิ ฉัย หรือการนัง่ พิจารณา” ในขณะทีค่ ำ� ว่า “กระบวนพิจารณา”
หมายความว่า “การกระท�ำใดๆ ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระท�ำโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือตาม
ค�ำสัง่ ศาล ไม่วา่ การนัน้ จะเป็นโดยคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ กระท�ำต่อศาล หรือต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ หรือศาลกระท�ำต่อคูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ หรือทุกฝ่าย รวมถึงการส่งค�ำร้องและ
เอกสารอืน่ ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืน่ ” และ
ค�ำว่า “การนัง่ พิจารณา” หมายความว่า “การทีศ่ าลออกนัง่ เกีย่ วกับการพิจารณาคดี
โดยคูก่ รณีมสี ทิ ธิมาอยูต่ อ่ หน้าศาล” นอกจากนี้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้ก�ำหนดรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลไว้ดังนี้
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		 ๔.๑ การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
		 พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ ก�ำหนดให้การนั่งพิจารณาของศาล
ให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ศาลเห็นเป็นการสมควรเพือ่ รักษาความเรียบร้อย
ในบริเวณทีท่ ำ� การศาล หรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอำ� นาจก�ำหนด
บุคคลทีจ่ ะอยูใ่ นห้องพิจารณาคดีได้ และเมือ่ ศาลประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวน
ครัง้ แรก ให้สง่ ส�ำเนาประกาศแก่คกู่ รณีไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัด ส่วนก�ำหนด
วันนัดไต่สว่ นครัง้ ต่อไป ให้เป็นไปตามทีศ่ าลก�ำหนด และให้ปดิ ประกาศก�ำหนด
นัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�ำการศาลด้วย
๔.๒ การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน
		 พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ก�ำหนดให้คกู่ รณีจะอ้าง
ตนเอง บุคคล และหลักฐานอืน่ เป็นพยานหลักฐานได้ และมีสทิ ธิขอตรวจพยาน
หลักฐานและขอส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ในเวลาท�ำการได้ และเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรม ศาลอาจก�ำหนดให้มกี ารตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้
คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
อย่างไรก็ดี ในการอ้างพยานหลักฐานนัน้ ให้คกู่ รณียนื่ บัญชีระบุพยานหลักฐาน
และวิ ธี ก ารที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง พยานหลั ก ฐานดั ง กล่ า ว โดยอาจยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ
พยานหลักฐานเพิม่ เติมได้ แต่ตอ้ งยืน่ เสียก่อนวันทีศ่ าลก�ำหนดว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัย
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
		 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ ก�ำหนดให้ในการไต่สวนพยาน
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้ศาลมีอ�ำนาจ
สอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วย
ตนเองหรือตอบค�ำถามศาล ศาลอาจถามพยานเกีย่ วกับข้อเท็จจริงใดๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
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กับคดี แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริง
ที่ศาลก�ำหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน หลังจากคู่กรณี
ถามพยานแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากศาล
		 ๔.๓ การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการศาล
		 นอกเหนือจากการไต่สวนพยานหลักฐานภายในศาลแล้ว พระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๓ ก�ำหนดให้ศาลอาจอนุญาตให้มกี ารไต่สวนพยานทีอ่ ยูน่ อกทีท่ ำ� การ
ศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ โดยอาจใช้ระบบ
การประชุมทางจอภาพตามข้อก�ำหนดของศาลได้ และให้ถือว่ากระท�ำในห้อง
พิจารณาของศาล โดยให้ฝา่ ยทีร่ อ้ งขอเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ จัดให้มรี ะบบดังกล่าว
และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด
		 ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้น
ร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจก�ำหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
ทีต่ อ้ งมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก�ำหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอ
ก�ำหนด โดยให้สง่ ต้นฉบับบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ต่อศาล และส�ำเนาแก่คกู่ รณีฝา่ ยอืน่ ทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน อย่างไรก็ดหี ากคูก่ รณีทตี่ ดิ ใจคัดค้านข้อเท็จจริง
ในบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าวในประเด็นใด
ให้ท�ำค�ำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่า ๓ วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
		 ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้า แล้วตอบข้อซักถามเพิม่ เติมของศาลและคูก่ รณีฝา่ ยอืน่
ตามประเด็นที่เสนอต่อศาล และศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล หรือมาศาล
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แต่ ไ ม่ ย อมตอบข้ อ ซั ก ถาม ให้ ศ าลปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ ฟั ง บั น ทึ ก ถ้ อ ยค� ำ ยื น ยั น
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้น
เป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นหรือสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุตธิ รรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ของพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ประกอบพยานหลักฐานอืน่ ก็ได้ พยาน
บุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญใดยืน่ บันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้าต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้านั้นมิได้ และเมื่อพยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้านัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของการให้ถอ้ ยค�ำของพยาน ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๖๔
		 ในระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดี
รวมไว้ในส�ำนวน และจัดให้คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หากคูก่ รณีหรือพยานลงลายมือชือ่ ไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชือ่ ให้ศาลท�ำรายงาน
จดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นแทนการลงลายมือชื่อ และให้ศาลบันทึก
การให้ถอ้ ยค�ำของพยานในการไต่สวนรวมไว้ในส�ำนวนด้วย โดยใช้อปุ กรณ์บนั ทึก
เสี ย งหรื อ อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามข้ อ ก� ำ หนด
ของศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๖
		 ๔.๔ การให้โอกาสคูก่ รณีรอ้ งขอให้มกี ารแถลงการณ์เปิดคดีหรือ
ปิดคดี
		 คู ่ ก รณี ฝ ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดหรื อ ทั้ ง สองฝ่ า ยมี สิ ท ธิ ร ้ อ งขอให้ มี ก าร
แถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลา
ที่ศาลก�ำหนด การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท�ำเป็นหนังสือ
เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท�ำด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลา
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ในการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับค�ำเบิกความของตน หรือบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี มีสิทธิขอตรวจดู
ขอคัดส�ำเนา หรือขอส�ำเนาที่มีค�ำรับรองความถูกต้องของเอกสารในส�ำนวนได้
ทั้ ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขที่ ก� ำ หนดไว้ ในข้ อ ก� ำ หนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะก�ำหนดให้ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘
๕. มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยในคดีรฐั ธรรมนูญ
นั้น ถือเป็นมาตรการที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งอันจะท�ำให้การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมีผลในทางปฏิบัติเพื่อบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคดีทรี่ ฐั ธรรมนูญไม่ได้กำ� หนดวิธกี าร
คุ้มครองชั่วคราวไว้ เจตนารมณ์ของการก�ำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้น
เพื่อต้องการที่จะให้มีการชะลอหรือระงับการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราวหรือคุ้มครอง
ประโยชน์ของคูก่ รณีฝา่ ยทีร่ อ้ งขอในระหว่างการพิจารณาคดี อันจะมีผลเป็นการ
คุม้ ครอง ป้องกัน และยับยัง้ ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างร้ายแรงทีย่ ากแก่การ
แก้ไขเยียวยาในภายหลัง หากยังคงปล่อยให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผูซ้ งึ่ ใช้อำ� นาจรัฐหรือคูก่ รณีในคดีรฐั ธรรมนูญยังคง
กระท�ำการหรือด�ำเนินการหรือพิจารณาในเรื่องเหล่านั้นต่อไป ซึ่งหากต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท�ำหรือการด�ำเนินการหรือการพิจารณา
ของหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะเกิดความเสียหาย
มากขึน้ กว่าเดิม ทัง้ ยังเป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
ดังกล่าว จนเป็นเหตุทำ� ให้มกี ารใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบุคคลผูซ้ งึ่ ใช้อำ� นาจรัฐหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องชดใช้เยียวยา
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ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดความเสียหายแก่สาธารณะหรือประเทศ
ชาติอย่างรุนแรงจนไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลได้ รัฐอาจ
จ�ำต้องเข้ามาชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนแทน และ
อาจเป็นที่กล่าวได้ว่า “ความยุติธรรมของศาลในการที่จะคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนนั้นมาไม่ทันเวลา” ดังนั้น มาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
ก่อนการวินจิ ฉัยในคดีรฐั ธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า
ประเด็นอื่นหรือผลของค�ำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญเท่านั้น
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง จึงได้บัญญัติหลักการก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยไว้วา่ “เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
อย่างร้ายแรงทีย่ ากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หรือเพือ่ ป้องกันความรุนแรง
อันใกล้จะถึงและค�ำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน�้ำหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไป
ตามค�ำร้อง เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่กรณีได้ยื่นค�ำขอให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนด
มาตรการหรือวิธกี ารใดๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยและออกค�ำสัง่ ไปยัง
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดของศาล” และ
วรรคสอง บั ญ ญั ติ ว ่ า “มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารชั่ ว คราวก่ อ นการวิ นิ จ ฉั ย
ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น”
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒
หมวด ๒ การพิจารณา ส่วนที่ ๕ มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
ข้อ ๓๗ ถึงข้อ ๔๐ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีเกี่ยวกับ
การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย สรุปได้ดังนี้
		 ๑. การยืน่ ค�ำขอก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัย
			 ๑.๑ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอมาในค�ำร้องหรือค�ำชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหา หรืออาจยื่นค�ำขอในเวลาใดๆ ก่อนศาลวินิจฉัยคดี เพื่อให้ศาลมี
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มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือ
ระงับการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราว หรือมีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี
หรือเพื่อประโยชน์แก่การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลในภายหลัง
ทั้งนี้ ค�ำขอดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์ให้ศาลก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวอย่างใด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
อย่างร้ายแรงยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังประการใด หรือเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงอันใกล้จะถึงอย่างไร (ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
			 ๑.๒ ในกรณีทไี่ ม่มคี ำ� ขอของคูก่ รณี แต่พฤติการณ์แห่งคดีมคี วาม
จ�ำเป็นรีบด่วน ศาลอาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เป็นการชั่วคราว
ก่อนการวินิจฉัยได้ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่กรณี (ข้อ ๓๗ วรรคสาม)
		 ๒. กรณีทศี่ าลหรือคณะตุลาการมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องขอมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
		 ในกรณีทศี่ าลหรือคณะตุลาการเห็นว่าค�ำขอให้ศาลก�ำหนดมาตรการ
หรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยใดยืน่ โดยไม่มขี อ้ อ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ
หรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณา หรือไม่มีเหตุอันมีน�้ำหนัก
ที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามค�ำขอ ให้สั่งไม่รับค�ำขอดังกล่าว (ข้อ ๓๘)
		 ๓. การด�ำเนินการก่อนมีคำ� สัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราว
			 ๓.๑ เมื่อศาลหรือคณะตุลาการมีค�ำสั่งรับค�ำขอตามข้อ ๓๗
วรรคหนึ่ง และส่งส�ำเนาค�ำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท�ำค�ำคัดค้านค�ำขอนั้นแล้ว
ให้ศาลนัดไต่สวนค�ำขอโดยเร็วเพื่อให้คู่กรณีน�ำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาล
ตามข้ออ้างหรือข้อคัดค้านของแต่ละฝ่าย และให้ศาลมีค�ำสั่งเกี่ยวกับค�ำขอ
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง)
			 ๓.๒ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินรีบด่วนเป็นกรณีพิเศษและมีเหตุ
จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งก� ำ หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารใดๆ เป็ น การชั่ ว คราวก่ อ น
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การวินจิ ฉัย ศาลอาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารใดๆ เป็นการชัว่ คราวก่อนการ
วิ นิ จ ฉั ย ตามที่ เ ห็ น สมควรแก่ ก รณี ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งไต่ ส วนและไม่ ต ้ อ งรั บ ฟั ง
ความเห็นของคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนก็ได้ (ข้อ ๓๙ วรรคสอง)
		 ๔. ค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวในคดีรฐั ธรรมนูญแต่ละ
ประเภท
			 ๔.๑ มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามข้อ ๓๗
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ศาลอาจมีค�ำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะ
ดังต่อไปนี้ก็ได้ (ข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง)
				 (๑) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หรือร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) หากกฎหมาย
มิได้ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะ
และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะอย่างส�ำคัญ ศาลอาจมีค�ำสั่งให้
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐรอการพิจารณาหรือ
การด�ำเนินการเรือ่ งนัน้ ไว้กอ่ น หรือชะลอการบังคับใช้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมี
ค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น แล้วแต่กรณี
				 (๒) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐
วรรคหนึ่ง (๒) ศาลอาจมีค�ำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ซึ่งใช้
อ�ำนาจรัฐ หรือคู่กรณี รอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
				 (๓) คดี เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งขอให้ เ ลิ ก การกระท� ำ ล้ ม ล้ า ง
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ หรือคู่กรณี กระท�ำการหรือระงับการกระท�ำใดๆ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่า
ศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
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				 (๔) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนยื่นค�ำร้อง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๑ ประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๕
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐ
ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหรือรอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการ
เรือ่ งอืน่ ใดไว้กอ่ นจนกว่าศาลจะมีคำ� วินจิ ฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีคำ� สัง่ เป็นอย่างอืน่
				 (๕) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐรอการพิจารณาหรือการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่ง
เป็นอย่างอื่น
				 (๖) คดีทผี่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครอง
ไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๑๓ ศาลอาจมีค�ำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจ
รัฐกระท�ำการหรือมิให้กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดทีเ่ กีย่ วข้องจนกว่าศาลจะมี
ค�ำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
				 (๗) คดีทขี่ อให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้ชะลอการด�ำเนินการหรือการบังคับการให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งการให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วไปก่ อ นจนกว่ า ศาลจะมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
หรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
				 (๘) คดีที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น
ศาลอาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผูข้ อหรือคูก่ รณีในระหว่างการพิจารณาคดี หรือสัง่ ให้พรรคการเมือง
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ระงับการกระท�ำใดไว้เป็นการชัว่ คราวตามค�ำขอของคณะกรรมการการเลือกตัง้
นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี จนกว่าศาลจะมีค�ำวินิจฉัยหรือ
จนกว่าศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
			 ๔.๒ การมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการ
วินิจฉัย ต้องกระท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นและพอสมควรแก่กรณี และต้องเป็นไป
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา
ในภายหลัง หรือเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึง (ข้อ ๔๐ วรรคสอง)
			 ๔.๓ การมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการ
วินิจฉัยของศาลให้เป็นที่สุด และให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ศาลก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวนัน้ แต่กรณีทมี่ ขี อ้ เท็จจริงใหม่อนั เป็น
สาระส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการ
ชัว่ คราวขึน้ ใหม่ ศาลอาจออกค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวใหม่ได้
โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ การออกค�ำสั่งแต่ละครั้งให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น (ข้อ ๔๐ วรรคสาม)
๖. การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ ก�ำหนดให้ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนต้องท�ำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ แถลงด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุม
และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่
ของตุลาการทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมนัง่ พิจารณาและร่วมท�ำค�ำวินจิ ฉัย เว้นแต่มเี หตุ
ถูกคัดค้านหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ความเห็น
ส่ ว นตนของตุ ล าการ ให้ ท� ำ โดยสั ง เขปและต้ อ งเผยแพร่ ต ่ อ สาธารณะ
ตามข้อก�ำหนดของศาล
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๒ ก�ำหนดให้องค์คณะของศาล
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ในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่นอ้ ยกว่า
๗ คน และตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีใด ย่อมไม่มีอ�ำนาจ
ในการท�ำค�ำวินิจฉัยนั้น หากมีปัญหาว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิจารณา
ในเนือ้ หาคดีนนั้ หรือไม่ ให้ศาลเป็นผูว้ ินจิ ฉัยก่อนที่จะด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึง ๗ คน
ในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ วรรคสาม ก�ำหนดให้
องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัยตามมติ
ของศาลก็ได้ และค�ำวินิจฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่มีค�ำวินิจฉัย
ในส่วนของผลของค�ำวินจิ ฉัย พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ ก�ำหนดให้ ค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลให้มีผลในวันอ่าน และในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาล
บันทึกไว้และให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว หรือในกรณีที่ศาลมี
ค�ำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องหรือผู้มี
หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่
ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
ในกรณีทศ่ี าลมีคำ� วินจิ ฉัยคดีเกีย่ วกับการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒) การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณี
ทีผ่ ถู้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้รอ้ งขอว่าการกระท�ำนัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓) หรือการพิจารณาวินจิ ฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
เป็นผูเ้ สนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑)) ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการ
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ของศาลจั ด ท� ำ ประกาศผลแห่ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลส่ ง ไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ส่วนการแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค�ำวินิจฉัยและการอ่าน
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลและการแจ้งค�ำวินจิ ฉัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและ
จ�ำหน่ายคดี ค�ำสัง่ ดังกล่าวต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคดี เหตุผล
ในการมีคำ� สัง่ ความเห็นประกอบ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่ยกขึ้นอ้างอิง และเมื่อจัดท�ำค�ำสั่งเสร็จแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการศาลไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ค�ำสั่งของศาลดังกล่าวให้
มีผลในวันทีศ่ าลลงมติซงึ่ เป็นวันทีป่ รากฏในค�ำสัง่ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๗
๗. การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ได้ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการก�ำหนดค�ำบังคับหรือ
การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลไว้ว่า
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาล หากมี
ความจ�ำเป็นจะต้องบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย ให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนด
ค�ำบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลไว้ในค�ำวินิจฉัยนั้น โดยศาลอาจ
ก�ำหนดให้มีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหลังวันอ่านค�ำวินิจฉัย หรือ
อาจก�ำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้
ตามความจ�ำเป็นหรือสมควรตามความเป็นธรรมแห่งกรณี และให้องค์กร
หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับ รายงานผลการปฏิบตั หิ รือ
ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ต ามค� ำ บั ง คั บ ของศาลต่ อ ศาลภายในสามสิ บ วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ศ าลมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ภายในระยะเวลาที่ ศ าลก� ำ หนด ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดของศาล”
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ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒
หมวด ๓ การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง และการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย
ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดค�ำบังคับไว้ในค�ำวินจิ ฉัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ไว้ดังนี้
		 ๑. การรายงานการปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาล และกรณีคู่กรณี
ไม่ปฏิบัติตามค�ำบังคับหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามค�ำบังคับ
		 ในกรณีที่ศาลก�ำหนดค�ำบังคับไว้ในค�ำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๔ เมือ่ ความปรากฏแก่ศาล หรือคูก่ รณียนื่ ค�ำขอ
หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการบังคับ รายงาน
ต่อศาลว่า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาลหรือมีข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาล ให้ศาลมีอ�ำนาจพิจารณาหรือไต่สวนและมีค�ำสั่ง
ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย หรือมีค�ำสั่งใดๆ เพื่อให้การ
บังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (ข้อ ๔๔)
		 ๒. กรณีองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการ
บังคับ ไม่ปฏิบัติตามค�ำบังคับหรือปฏิบัติล่าช้าเกินควร
		 เมือ่ ปรากฏว่าองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดทีม่ หี น้าทีใ่ นการ
บังคับ มิได้ปฏิบัติตามค�ำบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้า
เกินสมควร ให้ศาลไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า
ข้อเท็จจริงเพียงพอให้ฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามค�ำบังคับตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ศาลอาจแจ้ ง ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ประธานรั ฐ สภา ประธานองค์ ก รอิ ส ระ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้บังคับบัญชา ผู้ก�ำกับดูแล หรือผู้ควบคุม
ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่ประเภทคดี เพือ่ ด�ำเนินการหรือบังคับให้เป็นไป
ตามค�ำวินิจฉัยของศาล และแจ้งผลให้ศาลทราบโดยเร็ว (ข้อ ๔๕)
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๘. การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๘ บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจรักษา
ความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีเ่ ข้ามาหรือจะ
เข้ามาในทีท่ ำ� การศาล หรือบริเวณทีท่ ำ� การศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลใดกระท�ำการหรือ
งดเว้นกระท�ำการ เพื่อให้การพิจารณาด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
นอกจากนี้ การวิจารณ์ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยสุจริตและ
มิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มี
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
กรณี ผู ้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ ก� ำ หนดของศาลหรื อ ค� ำ สั่ ง ศาลตามมาตรา ๓๘
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล และศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
ในการตั ก เตื อ น โดยจะมี ค� ำ ต� ำ หนิ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
หรือไล่ออกจากบริเวณศาล หรือลงโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ โดยการสั่งลงโทษดังกล่าว ศาลจะพิจารณา
เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น ตามพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง กรณี อย่ า งไรก็ ดี การสั่ ง ลงโทษจ� ำ คุ ก
หรือโทษปรับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ และในการด�ำเนินการ
ดังกล่าว ให้นำ� ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙
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แผนภาพที่ ๕: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ร้อง
ค�ำร้อง

หนังสือ

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าจะรับค�ำร้องไว้
พิจารณาหรือไม่ ศาลจะแต่งตั้งตุลาการไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นผู้พิจารณาก็ได้ (มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง)

รับไว้พิจารณา
มาตรา ๕๐

กรณีแต่งตั้งคณะตุลาการเป็นผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง)

กรณีไม่แต่งตั้งคณะตุลาการเป็นผู้พิจารณา
(มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้
คณะตุลาการตามวรรคหนึ่งภายใน
สองวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลได้รับค�ำร้อง
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

ศาลพิจารณาและมีค�ำสั่งว่าจะรับค�ำร้องไว้
พิจารณาหรือไม่ภายในห้าวันนับแต่วันที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล
ได้รับค�ำร้อง (มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

คณะตุลาการดังกล่าวมีอ�ำนาจตรวจ
และมีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง)
เห็นควรสั่ง
ไม่รับค�ำร้อง

เห็นควรเสนอตุลาการ
ทั้งคณะเป็นผู้พิจารณา

เสนอศาลพิจารณาภายใน
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
จากคณะตุลาการ
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

เสนอศาล
พิจารณา

ศาลเห็น ศาลเห็น
ควรไม่รับ ควรสั่งรับ

ค�ำสั่งไม่รับ
ค�ำร้อง

ต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่ต้องตามหลักเกณฑ์
มาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๑ วรรคสอง

เห็นควรสั่ง
รับค�ำร้อง

ค�ำสั่งไม่รับ
ค�ำร้อง
แจ้งคู่กรณีทราบ
และปิดประกาศ
ณ ที่ท�ำการศาล
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(มาตรา ๔๙
วรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๗๗
วรรคสอง)

เห็นควรสั่ง
รับค�ำร้อง

ค�ำสั่งรับค�ำร้อง
(แจ้งผู้ร้อง)
คดีมีคู่กรณี

ส่งส�ำเนาค�ำร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค�ำสั่งแจ้ง
ให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะ
เวลาที่ศาลก�ำหนดยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับส�ำเนา
ค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
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แผนภาพที่ ๕: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
แนวทางการด�ำเนินกระบวนพิจารณา (ต่อ)
หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทำ�การไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้ (มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)
กรณีศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้ว
ศาลก�ำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
(มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)
ศาลก�ำหนดวันและเวลานัดแถลง
ด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง และ
ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๔๑)
แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ
และลงมติ (มาตรา ๗๒ และ
ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๔๑)

กรณีศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัย
กรณีศาลเห็นควรเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลใดมา
ให้ถ้อยค�ำ ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนกระท�ำการใดเพื่อประโยชน์
แห่งการพิจารณา (มาตรา ๒๗ วรรคสาม)
ศาลเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว
กรณีศาลกำ�หนดให้มีการ
ตรวจพยานหลักฐานก่อน
(มาตรา ๖๑)
แจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน ก่อนวันนัดตรวจพยานฯ
(มาตรา ๖๑)
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่กรณี
ทุ ก ฝ่ า ยมาศาลเพื่ อ ท� ำ การตรวจพยาน
หลักฐาน
ศาลจะก�ำหนดวันนัดสืบพยาน และแจ้ง
ให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๒๖) ทั้งนี้ ศาลจะมี
หนังสือแจ้งพยานบุคคลที่ก�ำหนดนัดให้
มาไต่สวนด้วย
ก่อนวันนัดไต่สวนครั้งแรก คู่กรณีอาจยื่น
ค�ำแถลงการณ์เปิดคดีต่อศาลก็ได้
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๒๔)

กรณีศาลเห็นควรไต่สวนพยาน
ศาลก�ำหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน
ศาลประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก
โดยส่งส�ำเนาประกาศการไต่สวนให้แก่คู่กรณี
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันนัดไต่สวน (มาตรา
๕๙ วรรคสอง)
ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานและวิธีการได้มา
ซึ่งพยานหลักฐานที่จะน�ำสืบต่อศาลก่อนวัน
ไต่ ส วนครั้ ง แรกหรื อ ก่ อ นวั น ตรวจพยาน
หลั ก ฐาน แล้ ว แต่ ก รณี ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ๗ วั น
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง)
ศาลอาจให้พยานเสนอบันทึกถ้อยค�ำยืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตาม
ประเด็นทีก่ ำ� หนดและส�ำเนาให้คกู่ รณีฝา่ ยอืน่
ทราบก่ อ นวั น นั ด ไต่ ส วนพยานบุ ค คลนั้ น
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน (มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง)
คู ่ ก รณี ที่ ติ ด ใจคั ด ค้ า นข้ อ เท็ จ จริ ง ในบั น ทึ ก
ถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงฯ ของพยาน ให้ยื่น
ค�ำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนพยานไม่นอ้ ยกว่า
๓ วัน (มาตรา ๖๔ วรรคสอง)
วันไต่สวนพยาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและ
ไต่สวนพยานครั้งแรก
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แผนภาพที่ ๕: กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
ศาลออกนั่งพิจารณาและไต่สวนพยานครั้งแรก
ศาลเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะวินิจฉัยได้แล้ว

ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ
ควรไต่สวนต่อไป

ยุติการไต่สวน (มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)

ศาลก�ำหนดวันนัดไต่สวนครัง้ ต่อไปและแจ้งคูก่ รณี
ทราบและปิดประกาศ (มาตรา ๕๙ วรรคสอง)

ศาลก�ำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
(พรป. มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)

ศาลออกนั่งพิจารณาและ
ไต่สวนพยาน

ศาลก�ำหนดวันและเวลานัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ
และลงมติ (มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง และข้อก�ำหนดฯ
ข้อ ๔๓)
คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

ในวันไต่สวนพยาน ศาลให้พยานบุคคลรับรอง
บันทึกยืนยันข้อเท็จจริงฯ แล้วตอบข้อซักถาม
ศาล หรื อ คู ่ ก รณี ฝ ่ า ยอื่ น ตามที่ ศ าลอนุ ญ าต
(มาตรา ๖๔ วรรคสาม)

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค�ำวินิจฉัยและการอ่านค�ำวินิจฉัย
ของศาล โดยต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๗ วันหรือภายในระยะเวลาตามทีศ่ าลก�ำหนด เว้นแต่กรณีที่
มีการไต่สวนและศาลได้แจ้งวันนัดให้คู่กรณีทราบแล้ว
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๔๒ วรรคห้า)

หลังการไต่สวนเสร็จสิ้น คู่กรณีอาจยื่น
ค�ำแถลงการณ์ปิดคดีต่อศาลได้ก่อนวัน
นัดฟังค�ำวินิจฉัยไม่น้อยกว่า ๗ วัน
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๒๔)

วันแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ
ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนท�ำความเห็นส่วนตน
เป็นหนังสือพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)
ที่ประชุมปรึกษาหารือ แล้วจึงลงมติ
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง และข้อก�ำหนดฯ ข้อ ๔๑)
ลงมติ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง

ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญแก่คกู่ รณี
(มาตรา ๗๖ วรรคสาม)

อ่านค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ
ให้คู่กรณีฟัง

องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใดเป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ตามมติของศาลก็ได้ (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)
ในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓
มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓ หรือมาตรา ๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการของศาลจัดท�ำประกาศผลแห่งค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว (มาตรา
๗๖ วรรคสาม)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐
วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้น�ำความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑
และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บงั คับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม” ประกอบกับ
มาตรา ๑๙๓ บัญญัติว่า “ให้ศาลแต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการด�ำเนินการอื่น โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการด�ำเนินการอืน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ส่วนราชการทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓. สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั และเผยแพร่กจิ การของศาลรัฐธรรมนูญ
๔. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
วิสัยทัศน์
“ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ”
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พันธกิจ
๑. รักษาความชอบธรรมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๓. รักษาความสมดุลในระบบการเมือง
๔. สร้างความเชื่อมั่นต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
๕. สร้างความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม
๖. สร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เป้าประสงค์
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่ระดับสากล
๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความ
เข้มแข็ง บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาเชือ่ มัน่ ของประชาชน
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ค่านิยม
ค่านิยมศาลรัฐธรรมนูญ “ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย
ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
ค่านิยมส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ “สามัคคี ยึดถือคุณธรรม และพัฒนาความรู”้
แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานด้าน
งานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี) เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร) บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั การพัฒนา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพันธ์) ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานด้าน
งานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี) เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ หมาะสมกับบุคลากรและองค์กร เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานทัดเทียม
กับสถาบันเทียบเท่า
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบ e-Library ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบตั งิ าน ควบคูไ่ ปกับการ
สร้างความโปร่งใสและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร) บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั การพัฒนา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
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กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตราก�ำลัง และ
ก�ำหนดสมรรถนะ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ บุคลากรมี ความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงมีความ
พร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการจัดระดับ
การพัฒนา การประเมิน และการออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ปรั บ ปรุ ง ทั ศ นคติ มุ ่ ง ให้ บุ ค ลากรภายในมี ค ่ า นิ ย ม
วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความเป็นทีม
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ จั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๓.๕ บูรณาการแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพันธ์) ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่ ง เสริ ม และขยายการพั ฒ นางานให้ ค รอบคลุ ม
ตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และเพิ่มขึ้นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ยกระดับสถานที่ และคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพธิ ภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสม
ทางด้านสถานที่ท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในอนาคต
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

85

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า ง
มีป ระสิ ทธิ ภ าพอัน จะเป็น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญนี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๕ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อ ง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๐ เมษายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ เรื่ อ ง ให้ ง ดเว้ น การคั ด เลื อ กหรื อ สรรหาบุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
“ตุลาการ” หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
“คดี” หมายความว่า กระบวนพิจารณานับตั้งแต่ที่ได้ยื่นคําร้องหรือหนังสือต่อศาลเพื่อขอให้
พิจารณาวินิจฉัย
“คําร้อง” หมายความว่า คําร้องที่ยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง และให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระทําการแทนด้วย
“ผู้ ร้ อ ง” หมายความว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอคดี ต่ อ ศาลเพื่ อ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามที่ บั ญ ญั ติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเสนอโดยคําร้องหรือโดยหนังสือ
“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามคําร้องหรือผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือที่ยื่นต่อศาล
เพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
“กระบวนพิจารณา” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระทําโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือตามคําสั่งศาล
ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระทําต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือศาลกระทําต่อคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย รวมถึงการส่งคําร้องและเอกสารอื่น ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ
ตลอดจนการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น
“การพิจารณาคดี” หมายความว่า การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงการไต่สวน
การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา
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“การนั่งพิจารณา” หมายความว่า การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยคู่กรณีมีสิทธิ
มาอยู่ต่อหน้าศาล
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น
การใดที่กําหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่ ง หนั ง สื อ หรื อ เอกสารให้ บุ ค คลนั้ น ณ ภู มิ ลํ า เนาหรื อ ที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏตามหลั ก ฐานทางทะเบี ย น
ตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือ ว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้ วยพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดอันมิใช่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ถ้ามิได้กําหนด
วิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลกําหนดโดยทําเป็น
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคล
ทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้ ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้มีอํานาจออกข้อกําหนด ระเบียบ และประกาศของศาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
การออกข้ อ กํ า หนด ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของศาล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามมติ
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ศาล
มาตรา ๗ ให้ศาลมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้
(๑) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
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(๒) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ
(๓) คดี เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งขอให้ เ ลิ ก การกระทํ า ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) คดีที่ประชาชนหรือ ชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
(๕) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(๖) คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
(๗) คดี เ กี่ ย วกั บ การเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ การกระทํ า ด้ ว ยประการใด ๆ ที่ มี ผ ลให้
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ กรรมาธิ ก าร มี ส่ ว นไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๘) คดี เ กี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
(๙) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี
(๑๐) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๑๑) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทํานั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(๑๒) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(๑๓) คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้อยู่ใน
เขตอํานาจของศาล
หมวด ๒
องค์ประกอบของศาล
มาตรา ๘ ศาลประกอบด้วยตุลาการจํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จํานวนสามคน
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(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จํานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และ
ยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จํานวนสองคน
ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือก
บุคคลจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา
แล้ ว แต่ กรณี ในกรณี จํา เป็ น อัน ไม่ อ าจหลี กเลี่ ย งได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้
มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว ตุลาการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอ ายุ ไ ม่ ต่ํ ากว่ า สี่ สิ บ ห้ า ปีแ ต่ ไ ม่ ถึ ง หกสิ บ แปดปี ในวั น ที่ ไ ด้ รั บการคั ด เลื อ กหรื อ วั น สมั ค ร
เข้ารับการสรรหา
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๐ ตุลาการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ
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(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระทํ า ความผิ ด ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการหรื อ
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ก ระทํ า โดยทุ จ ริ ต ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือ ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๖) เคยพ้ น จากตํ า แหน่ ง เพราะศาลฎี ก าหรื อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางการเมื อ งมี คํ า พิ พ ากษาว่ า ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย่ า งร้ า ยแรง หรื อ
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา
(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการตามมาตรา ๘
(๓) (๔) หรือ (๕) ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุ ค คลซึ่ ง องค์ ก รอิ ส ระแต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้องค์กรอิสระดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้น
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจาก
บุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของศาล และผู้จะได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของกรรมการองค์กรอิสระ
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้
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ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให้นําเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน
ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของกรรมการองค์กรอิสระ ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่
ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้
ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
ตุลาการใหม่ แต่ไม่รวมการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๒ วรรคหก วรรคเก้า และ
วรรคสิบ และมาตรา ๑๓ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ เมื่อตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ ว จะเป็ น กรรมการสรรหา
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับองค์กรอิสระในขณะเดียวกันมิได้
ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในการสรรหาตุลาการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้
บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการ
สั ม ภาษณ์ ห รื อ ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของศาล หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด
ที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยโดยอนุโลม
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ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย
ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การสรรหาต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งถึ ง สองในสามของจํ า นวนทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่
ของคณะกรรมการสรรหา
ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูง สุ ดต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสียงเกิ น กึ่ง หนึ่ ง ของจํ า นวนทั้ ง หมดเท่ า ที่มี อ ยู่ข องผู้พิ พ ากษาในศาลฎี ก าหรื อ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้อง
สรรหาหรื อ คั ด เลื อ ก ให้ มี ก ารลงคะแนนใหม่ สํ า หรั บ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนไม่ ถึ ง สองในสามหรื อ ไม่ เ กิ น กึ่ ง หนึ่ ง
แล้วแต่กรณี ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวน ให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่สําหรับ
จํานวนที่ยังขาดอยู่
ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติการทํางาน
ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย
เมื่อคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้ว ให้เสนอชื่อไปยังวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผู้ได้รับ
การสรรหาหรื อ คั ด เลื อ กนั้น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภาด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่
ตุ ลาการในศาลปกครองสู งสุ ด แล้ วแต่ กรณี พร้ อมด้ วยเหตุ ผลเพื่ อให้ ดํ าเนิ นการสรรหาหรื อคั ดเลื อก
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ
แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อ ไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้
จะเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
เมื่ อ มี ผู้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภาแล้ ว หากเป็ น กรณี ที่ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ้นจากตําแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับตุลาการซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่ง ถ้ามี
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณี
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ที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับตุลาการซึ่ง
ยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจํานวนถึงเจ็ดคน ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญได้
และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้
โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลประกอบด้วยตุลาการเท่าที่มีอยู่ และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
เพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว
ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่ ต้องแสดง
หลั ก ฐานว่ า ได้ ล าออกหรื อ เลิ ก ประกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล่ า วแล้ ว นั้ น ต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาภายในเวลา
ที่ ป ระธานวุ ฒิ ส ภากํ า หนด ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น เวลาก่ อ นที่ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาจะนํ า ความกราบบั ง คมทู ล
เพื่อทรงแต่งตั้งตุลาการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ มีปั ญหาเกี่ยวกั บคุ ณสมบั ติหรือลักษณะต้ องห้ามของผู้สมัคร ผู้ ได้ รั บ
การคั ดเลื อกหรื อ ได้ รั บการสรรหา ให้ เป็ น หน้ าที่ และอํ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้ วิ นิ จฉั ย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาให้ศาลปกครอง
สูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดําเนินการใด
ที่คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการไปแล้วก่อนมีคําวินิจฉัย
มาตรา ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด แต่สําหรั บเบี้ยประชุมให้กํ าหนดให้ ได้รับเป็ นรายครั้ ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๖ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา
ดังต่อไปนี้
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า (ชื่อ ผู้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะจงรั ก ภั ก ดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๑๗ ตุลาการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในกรณีที่ตุลาการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตุลาการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๕) ศาลมี มติใ ห้พ้น จากตําแหน่ง ด้ว ยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของตุ ลาการทั้ งหมด
เท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
(๖) ต้องคําพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหน่งให้พ้นจากตําแหน่งตุลาการด้วย
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ
อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ตุลาการ
เลือกตุลาการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ

_20-0841(001-188)P3.indd 95

25/12/2563 BE 14:09

96

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑๙ เมื่อตุลาการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
ตุลาการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ตุลาการครบวาระ แต่ถ้าตุลาการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกตุลาการภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ตําแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ ตุ ล าการพ้ น จากตํ า แหน่ ง และยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ตุ ล าการแทน
ตําแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน
จะนั่ งพิ จารณาหรื อทํ าคํ าวิ นิ จฉั ยมิ ได้ ในกรณี เช่ นนั้ นหากมี เหตุ จํ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ แห่ งความมั่ นคง
ของประเทศ ให้ศาลร้องขอต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดําเนินการตามมาตรา ๒๑
เพื่อให้มีตุลาการครบเจ็ดคน
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ตุลาการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการทําหน้าที่เป็นตุลาการเป็นการชั่วคราวให้ครบตามจํานวนที่ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่แต่ไม่เกินเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะตุลาการได้จนกว่าตุลาการที่ตนทําหน้าที่แทน
จะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน ในการแต่งตั้งดังกล่าวให้คํานึงถึง
องค์ประกอบตามมาตรา ๘ ด้วย
มาตรา ๒๒ เมื่ อ มี ผู้ ร้ อ งขอโดยมี ห ลั ก ฐานตามสมควรว่ า ตุ ล าการผู้ ใ ดพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัย
ให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
มาตรา ๒๓ การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม
ปราศจากอคติทั้งปวง มีความกล้าหาญ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา การเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ
ที่จัดในเวลาราชการทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา เว้นแต่เป็นหลักสูตร
หรือโครงการที่ศาลเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับตุลาการ
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มาตรา ๒๔ เงิ น เดื อ น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของตุ ล าการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้ รับเบี้ยประชุมสํา หรับการประชุมในฐานะกรรมการ
เป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
ให้ตุ ลาการได้รั บเงิน ค่า รับ รองเหมาจ่ ายเป็ นรายเดือ นตามอัต ราที่ก ระทรวงการคลัง กํา หนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของตุลาการ
มาตรา ๒๕ ตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๒๔ คูณด้วยจํานวนปี
ที่ดํารงตําแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ตุลาการเป็น
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การพิจารณา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๗ การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอํานาจค้นหาความจริงไม่ว่า
จะเป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษแก่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ได้ และในการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ศ าลรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้
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ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีในการนําสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และข้อกําหนดของศาล
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ศาลมี อํ า นาจเรี ย กเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากบุ ค คลใดหรื อ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา ตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน ดําเนินการใด
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
มาตรา ๒๘ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดของศาลเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคดี ไ ด้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แต่ข้อกําหนดของศาลดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือก่อให้เกิด
ความล่าช้าโดยไม่จําเป็น
มาตรา ๒๙ การพิจารณาคดีจะต้องกระทํา ณ ที่ทําการศาลในวันที่ศาลเปิดทําการและ
ตามเวลาทํางานที่ศาลได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของศาล แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นการจําเป็น
ศาลจะมีคําสั่งกําหนดการพิจารณาคดี ณ สถานที่อื่น หรือในวัน หรือเวลาใด ๆ ก็ได้
มาตรา ๓๐ การนับระยะเวลาที่มีวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย ให้นับวันถัดไปเป็นวันเริ่มต้น
และถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการของศาล ให้นับวันทําการถัดไป
เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
มาตรา ๓๑ ระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ
ในข้อกําหนดของศาล หรือตามที่ศาลกําหนดเมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอ ศาลอาจย่นหรือ
ขยายได้ตามความจําเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลา
ไว้เป็นการเฉพาะ
มาตรา ๓๒ ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เคยเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอื่นหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเคยพิจารณา
วินิจฉัยในคดีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน
(๒) เป็นหรือเคยเป็นสามีหรือภริยา หรือญาติของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือ เป็นบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติทางการสมรส
นับได้เพียงสองชั้น
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(๓) เคยให้ถ้ อ ยคํ าหรือ ให้ ค วามเห็น ในฐานะพยานโดยที่ ได้ รู้เ ห็น เหตุ การณ์ ในคดีใ นศาลอื่ น
ซึ่งพิจารณาวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก่อน
(๕) มีหรือเคยมีคดีที่ตุลาการนั้นเอง สามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมา
ของตุลาการนั้นฝ่ายหนึ่ง พิพาทกั บคู่กรณี สามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมา
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ตุลาการมีส่วนได้เสียหรือมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒
ตุลาการอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุอนั มีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือวินิจฉัยเสียความยุติธรรมไป
มาตรา ๓๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่งคดีไม่ได้
เว้นแต่มีเหตุที่อาจถูกคัดค้านตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
เมื่อมีการขอถอนตัวตามวรรคหนึ่งและศาลอนุญาตแล้ว ให้ตุลาการซึ่งขอถอนตัวงดการปฏิบัติ
หน้าที่ในคดีนั้น
มาตรา ๓๕ เมื่ อ มี เ หตุ ที่ ตุ ล าการอาจถู ก คั ด ค้ า นได้ ต ามมาตรา ๓๒ หรื อ มาตรา ๓๓
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างโดยทําเป็นคําร้องคัดค้านยื่นต่อศาลได้ก่อนมีคําวินิจฉัยหรือ
คําสั่งชี้ขาดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุคัดค้านนั้น
เมื่อมีการยื่นคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลชี้ขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๓๖ การยื่นคําร้องคัดค้านตุลาการตามมาตรา ๓๕ ต้องระบุเหตุที่จะคัดค้านอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การคัดค้านตุลาการที่พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องใดมากกว่าหนึ่งคน ให้คู่กรณีจัดทําเป็นคําร้อง
แยกเป็นตุลาการแต่ละราย
มาตรา ๓๗ เมื่อมีการขอถอนตัวตามมาตรา ๓๔ หรือยื่นคําร้องคัดค้านตามมาตรา ๓๕
ให้ศาลประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านนั้น โดยตุลาการซึ่งขอถอนตัวหรือ
ถูกคัดค้านจะร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดคําขอถอนตัวหรือคําร้องที่คัดค้านตนเองมิได้
เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในการพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านตุลาการ ให้ศาลฟังคําชี้แจงของตุลาการที่ขอถอนตัว
หรือถูกคัดค้านประกอบด้วย
การชี้ ข าดเหตุ ข อถอนตั ว หรื อ เหตุ คั ด ค้ า นตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ตามคะแนนเสี ย งข้ า งมาก
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ทําหน้าที่ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ในการลงมติตามวรรคสาม ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
เมื่อศาลพิจารณาวินิจ ฉัยเป็นประการใดแล้ ว ให้แจ้งคํ าวินิจฉั ยให้ตุลาการที่ ข อถอนตัวหรื อ
ถูกคัดค้านและคู่กรณีทราบ
การพิจารณาที่ได้ดําเนินไปก่อนที่ศาลมีคําสั่งชี้ขาดย่อมสมบูรณ์ไม่เสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําสั่งชี้ขาด
ให้ถอนตัวหรืออนุญาตตามคําคัดค้าน เว้นแต่ศาลจะได้กําหนดไว้ในคําสั่งเป็นอย่างอื่น
เมื่อมีการชี้ขาดเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านแล้ว มีตุลาการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเจ็ดคน
ให้ศาลร้องขอต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดําเนินการตามมาตรา ๒๑ แต่งตั้ง
ผู้ทาํ หน้าที่ตุลาการเฉพาะคดีนั้นให้ครบเจ็ดคน
มาตรา ๓๘ ศาลมีอํานาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทําการศาล หรือบริเวณที่ทําการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
หรื อ ในกรณี มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
ศาลอาจมีคําสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ เพื่อให้การพิจารณาคดี
ดําเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว
ศาลมีอํานาจออกข้อกําหนดของศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
การวิจารณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยคดีที่กระทําโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีความหมายหยาบคาย
เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดของศาลหรือคําสั่งศาลตามมาตรา ๓๘ ให้ถือเป็นการละเมิด
อํานาจศาล และให้ศาลมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จําเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
การสั่งลงโทษตาม (๓) ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
ในการดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามคํ า สั่ ง ศาลตาม (๓) ให้ นํ า ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๐ การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก ของบุคคลใดที่ศาลเรียก
มาในการไต่สวน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดี
ของศาลให้เป็นไปตามประกาศของศาล
ส่วนที่ ๒
การยื่นคําร้องและการยื่นหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๔๑ ผู้ที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ จะต้องเป็นบุคคล คณะบุคคล
หรือองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น
การขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ต ามมาตรา ๗ ให้ ก ระทํ า เป็ น คํ า ร้ อ งตามแบบที่ กํ า หนด
ในข้อกําหนดของศาล เว้นแต่การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จัดทําเป็นหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
(๑) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ หรือนายกรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
(๒) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย
(๓) ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาขอให้ ศ าลพิ จ ารณาความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด
(๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ขอให้ศาลพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจ
(๕) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกั บ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้
(๖) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิก
แห่ ง สภานั้ น ๆ ขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
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(๗) คณะรั ฐ มนตรี ข อให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๘) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
(๙) การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๗ (๑๓) ที่ข้อกําหนดของศาลกําหนดให้ทํา
เป็นหนังสือ
การดํ า เนิ น การตาม (๒) ให้ ส่ ง ความเห็ น หรื อ คํ า โต้ แ ย้ ง ของคู่ ค วามพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลไปยั ง
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๔๒ คํ า ร้ อ งต้ อ งทํ า เป็ น หนั ง สื อ ใช้ ถ้ อ ยคํ า สุ ภ าพ มี ร ายการครบถ้ ว นตามแบบ
ที่กําหนดในข้อกําหนดของศาล ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) เรื่องหรือการกระทําทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีคําวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคําร้อง
(๔) คําขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดําเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่กรณีจัดทําสําเนายื่นต่อศาลตามจํานวนที่กําหนดในข้อกําหนด
ของศาลด้วย
คําร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลให้คําแนะนําแก่ผู้ร้องเพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องนั้นให้ถูกต้อง
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา ผู้ร้องจะดําเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้
ทนายความหรือบุคคลอื่นยื่นคําร้องหรือดําเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและ
มีความรู้ความสามารถที่อาจดําเนินการแทนผู้มอบฉันทะได้
มาตรา ๔๓ หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ให้ทําเป็น
หนังสือราชการโดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ความประสงค์ที่จะให้ศาล
ดําเนินการ และมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา ๔๔ การยื่ น ขอให้ ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ต ามมาตรา ๗ (๒) ต้ อ งเป็ น ปั ญ หา
ซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจที่เกิดขึ้นแล้ว โดยในกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้น
เป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๔๕ บุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทําหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร ย่อมมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลวินิจฉัยคดีตาม
มาตรา ๗ (๔) ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลหรือชุมชนนั้นได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ งจัดให้ตนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ดําเนินการ หรือ
ไม่ดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลหรือชุมชน
ได้โต้แย้งการดําเนินการหรือไม่ดําเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
หรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง และ
(๒) บุคคลหรือชุมชนตาม (๑) ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐตาม (๑)
มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีหนังสือ
โต้แย้งตาม (๑) ในกรณีนี้ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ถูกต้ องครบถ้ว นแล้ว ให้แ จ้งให้ ผู้ร้ อ งและหน่ ว ยงานของรั ฐทราบ แต่ หากผู้ต รวจการแผ่น ดิน เห็ นว่ า
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงการดังกล่าว
(๓) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการตามที่เห็นสมควร
ในการนี้ คณะรั ฐ มนตรี อ าจมอบหมายให้ ค ณะกรรมการหรื อ หน่ ว ยงานใดเป็ น ผู้ พิ จ ารณาและเสนอ
ความเห็ นประกอบการพิจ ารณาของคณะรั ฐมนตรีก็ ได้ เมื่ อคณะรั ฐมนตรีสั่ งการเป็ นประการใดแล้ ว
ให้แจ้งให้บุคคลหรือชุมชนทราบ หากบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าการสั่งการของคณะรัฐมนตรียังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นคําร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรา ๗
(๔) ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรานี้ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อน
จนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัย
ให้ศาลวินิจฉัยคดีตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับคําร้อง
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มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่ง ถูกละเมิ ดสิท ธิหรื อ เสรีภาพโดยตรงและได้ รับความเดือ ดร้อนหรื อ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้น ย่อมมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ (๑๑) ได้ โดยจะต้องยื่น
คําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นคําร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ และให้นําความในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม โดยต้องยื่นคําร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือวันที่พ้นกําหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคําร้องต่อศาลตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๔๒ การยื่ น คํ า ร้ อ งตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งระบุ ก ารกระทํ า ที่ อ้ า งว่ า เป็ น
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําใดและละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ของตนอย่างไร
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคําร้องตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลจะไม่รับ
คําร้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ และถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ให้ศาลสั่งไม่รับ
คําร้องไว้พิจารณา
มาตรา ๔๗ การใช้สิทธิยื่นคําร้องตามมาตรา ๔๖ ต้องเป็นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อํานาจรัฐ
และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การกระทําของรัฐบาล
(๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กําหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ
ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ดําเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการนั้นครบถ้วน
(๔) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว
(๕) การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
(๖) การกระทํ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
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มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๗ ผู้ใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ถ้าผู้นั้นเห็นว่าการละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นคําร้อง
ต่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และให้ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พิ จ ารณายื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลพร้ อ มด้ ว ยความเห็ น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องจากผู้ร้อง โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้อง
ทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ยื่นคําร้องภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นคําร้องโดยตรงต่อศาลได้
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพประสงค์
จะยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคําวินิจฉัยว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
ให้นําความในมาตรา ๔๖ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับแก่การยื่นและการพิจารณาคําร้อง
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าจะรับคําร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ศาลจะแต่งตั้ง
ตุลาการไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้มีมากกว่าหนึ่งคณะก็ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีผู้ยื่นคําร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
ให้ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบงานธุรการของศาลส่ งเรื่ องให้ คณะตุ ลาการตามวรรคหนึ่ งภายในสองวั นนั บแต่
วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับคําร้องตามข้อกําหนดของศาล และให้คณะตุลาการ
ดังกล่าวมีอํานาจตรวจและมีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล คําสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นคําสั่งของศาล
ในกรณีที่คณะตุลาการตามวรรคหนึ่งมีความเห็นควรสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้เสนอ
ศาลพิจารณาภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้องด้วยกับความเห็นนั้น ให้จัดทําเป็นคําสั่งของศาล
หากศาลไม่เห็นพ้องด้วย ให้ดําเนินการตามความเห็นของศาล
คําสั่งของคณะตุลาการตามวรรคสองให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาและมีคําสั่งว่าจะรับคําร้อง
ไว้พิจารณาหรือไม่ภายในห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับคําร้อง
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มาตรา ๕๐ เมื่อมีผู้ยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่ต้อง
ด้วยมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ศาลรับไว้พิจารณาและ
ดําเนินการต่อไป
มาตรา ๕๑ คําร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้ว ก่อนศาลจะมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย
หรือมีการขอถอนคําร้อง หรือไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนั้น ศาลจะพิจารณาสั่งจําหน่ายคดีนั้นก็ได้
เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ส่วนที่ ๓
องค์คณะและการพิจารณาคดี

มาตรา ๕๒ ในการนั่งพิจารณาและทําคําวินิจฉัย ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องร่วม
พิจารณาคดีและร่วมทําคําวินิจฉัย เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือ
เป็นกรณีตามวรรคสาม
องค์ ค ณะของศาลในการพิ จ ารณาคดี แ ละในการทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ต้ อ งประกอบด้ ว ยตุ ล าการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ตุ ล าการซึ่ ง มิ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณาในประเด็ น สํ า คั ญ แห่ ง คดี ใ ด ย่ อ มไม่ มี อํ า นาจในการทํ า
คําวินิจฉัยคดีนั้น หากมีปัญหาว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิจารณาในประเด็นสําคัญแห่งคดีน้ันหรือไม่
ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก่อนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่การไม่ร่วมทําคําวินิจฉัยจะทําให้
มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน
มาตรา ๕๓ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม ศาลหรื อ คณะตุ ล าการตามมาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง แล้ว แต่ กรณี อาจมีคํ า สั่งให้ คู่ กรณีที่ ดํ าเนิน กระบวนพิจ ารณาไม่ถู ก ต้อ ง ให้ ทํา การแก้ ไ ข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควรได้
หากคู่กรณีไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร กรณีเป็นผู้ร้อง
ศาลอาจพิจารณาสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจําหน่ายคดีนั้นก็ได้ หากเป็นผู้ถูกร้อง ให้ถือว่า
ผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะแก้ไข และให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
มาตรา ๕๔ เมื่ อ ศาลมีคํ าสั่ งรั บ คํา ร้อ งที่ มีคู่ กรณีไ ว้ พิจ ารณาวินิ จฉั ย ให้ ส่ง สําเนาคํ าร้ อ ง
แก่ผู้ถูกร้อง หรือมีคําสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสําเนาคําร้องภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
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เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสําเนาคําร้อง ให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
สําเนาคําร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และให้นําความในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาตามวรรคสองหรือไม่มารับสําเนา
คําร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และ
ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
มาตรา ๕๕ ผู้ ร้ อ งจะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ร้ อ ง หรื อ ผู้ ถู ก ร้ อ งจะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ชี้ แ จง
แก้ข้อกล่าวหาย่อมทําได้ โดยต้องยื่นคําขอเสียก่อนวันที่ศาลกําหนดว่าจะมีคําวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
แต่ในกรณีที่มีการยื่นคําขอก่อนวันที่ศาลกําหนดว่าจะมีคําวินิจฉัยน้อยกว่าเจ็ดวันหรือที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ทําให้ประเด็นแห่งคดีที่จะต้องวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ศาลจะไม่รับไว้พิจารณาก็ได้ แต่ในกรณีที่ศาล
มีคําสั่งรับไว้พิจารณาศาลต้องส่งสําเนาการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วย
มาตรา ๕๖ การส่งสําเนาคําร้อง สําเนาคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือเอกสารอื่นใดระหว่าง
ศาลกับคู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ส่ง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ปกติ หรือสถานที่ติดต่อแห่งใด
แห่งหนึ่งตามที่คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้
วิธีการส่ง และการปิดประกาศแทนการส่งให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศาล
มาตรา ๕๗ เมื่อศาลรับคดีใดไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลกําหนดประเด็นและลําดับประเด็น
ที่จะพิจารณาวินิจฉัย แต่ไม่ตัดอํานาจศาลที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นหรือลําดับประเด็นที่ได้กําหนด
หรือลําดับไว้เดิม
ตุลาการทุกคนเว้นแต่ตุลาการที่ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวหรือต้องถอนตัวเพราะถูกคัดค้าน ต้องทํา
ความเห็นส่วนตนตามประเด็นและตามลําดับประเด็นที่ศาลได้กําหนดหรือลําดับไว้
เมื่อศาลรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่
ในอํานาจของศาลมิได้
มาตรา ๕๘ หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทําการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้
เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเกิดขึ้นหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่มีความจําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย หรือจะทําให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร
ศาลอาจสั่งงดการสืบหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้
ตุลาการจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจมีมติไม่ให้นําเอกสาร
หรือพยานหลักฐานซึ่งอาจมีผลต่อความมั่นคงของประเทศมาใช้ในคดีได้
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มาตรา ๕๙ การนั่ ง พิ จ ารณาของศาลให้ ก ระทํ า โดยเปิ ด เผย เว้ น แต่ เ มื่ อ ศาลเห็ น เป็ น
การสมควรเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ทําการศาล หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอํานาจ
กําหนดบุคคลที่จะอยู่ในห้องพิจารณาได้
เมื่อศาลประกาศกําหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งสําเนาประกาศให้แก่คู่กรณีไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวันนัด ส่วนกําหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลกําหนด และให้ปิดประกาศ
กําหนดนัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการศาลด้วย
มาตรา ๖๐ คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้ และ
มีสิทธิตรวจพยานหลักฐานและขอสําเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในเวลาทําการ
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในข้อกําหนดของศาลก็ได้
การอ้างพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และวิธีการที่จะ
ได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๘ ก่อนศาลมีคําวินิจฉัย คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลกําหนดว่าจะมีคําวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๖๑ เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาคดี เ ป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และเป็ น ธรรม ศาลอาจ
กําหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ ได้ แต่ต้องแจ้ งคู่กรณีท ราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า สิบห้าวั น
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
มาตรา ๖๒ ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ศาลสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานให้ถ้อยคําในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็น
และข้อเท็จจริงที่ศาลกําหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน
หลั ง จากคู่ ก รณี ถ ามพยานตามวรรคสองแล้ ว ห้ า มมิ ใ ห้ คู่ ก รณี ฝ่ า ยใดถามพยานอี ก เว้ น แต่
จะได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๖๓ ศาลอาจอนุ ญ าตให้ มี ก ารไต่ ส วนพยานที่ อ ยู่ น อกที่ ทํ า การศาลตามที่ คู่ ก รณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ การไต่สวนพยานเช่นนั้นอาจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ
ตามข้อกําหนดของศาลได้
การไต่สวนพยานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระทําในห้องพิจารณาของศาล
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มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและ
ศาลอนุญ าต ศาลอาจกําหนดให้พยานบุค คลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้ องมาให้ถ้อยคํ า เสนอบันทึ ก
ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลกําหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณี
ฝ่ายที่ร้องขอกําหนด โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และ
สําเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นเพื่อทราบก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
คู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าว
ในประเด็นใด ให้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้น
ไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ในวั น ไต่ส วนพยาน ให้พ ยานรั บ รองบั น ทึก ถ้ อ ยคํา ยื น ยั น ข้อ เท็ จ จริง หรื อ ความเห็ นล่ ว งหน้ า
แล้วตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาลตามวรรคสองและ
ศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึก
ถ้ อ ยคํ า ยื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความเห็ น ล่ ว งหน้ า ของพยานบุ ค คลหรื อ พยานผู้ เ ชี่ ย วชาญนั้ น เป็ น
พยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึก
ถ้ อ ยคํ า ยื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความเห็ น ล่ ว งหน้ า ของพยานบุ ค คลหรื อ พยานผู้ เ ชี่ ย วชาญนั้ น ประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้
พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นมิได้ และ
เมื่อพยานรับรองบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยคํายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยคําของพยาน
มาตรา ๖๕ ความในมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ที่ ศ าล
กําหนดให้พยานบุคคลใดหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเสนอบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาล
ตามประเด็นที่ศาลกําหนดแทนการมาให้ถ้อยคําโดยพยานไม่ต้องมาศาลด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลา
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ให้นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งศาล
มาตรา ๖๖ ระหว่ า งการไต่ ส วนของศาล ให้ ศ าลบั น ทึ ก รายงานการพิ จ ารณาคดี ร วม
ไว้ในสํานวน และจัดให้คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากคู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อ
ไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ศาลทํารายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นไว้แทนการลงลายมือชื่อ
ให้ ศ าลบั น ทึ ก การให้ ถ้ อ ยคํ า ของพยานในการไต่ ส วนรวมไว้ ใ นสํ า นวนด้ ว ย โดยใช้ อุ ป กรณ์
บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือโดยวิธีการอื่นใดตามข้อกําหนดของศาล
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มาตรา ๖๗ คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดี
หรือปิดคดีของตนได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลกําหนด
การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องทําเป็นหนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระทํา
ด้วยวาจา และให้นําความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาในการแถลงการณ์ เ ปิ ด คดี ห รื อ ปิ ด คดี ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อกําหนดของศาล
มาตรา ๖๘ คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ถ้อ ยคําของตน หรือบุคคลภายนอก
ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารในสํ า นวนได้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ไว้ในข้อกําหนดของศาล ซึ่งจะกําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้
มาตรา ๖๙ ให้ศาลเป็นผู้บันทึกรายงานการพิจารณาคดี
มาตรา ๗๐ ให้ตุลาการคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากศาลเป็นผู้ลงลายมือชื่อในประกาศ
คําสั่ง รายงานการพิจารณาคดี หรือหนังสืออื่นใดของศาล
มาตรา ๗๑ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา
ในภายหลัง หรื อเพื่อ ป้อ งกั นความรุ น แรงอัน ใกล้จ ะถึ งและคํา ร้อ งของผู้ร้ อ งมีเหตุ อัน มีน้ํ าหนัก ที่ศ าล
จะวินิจ ฉัยให้ เป็นไปตามคําร้อ ง เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ คู่ กรณีไ ด้ยื่นคํ าขอ ให้ศาลมีอํ านาจกําหนด
มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารใด ๆ เป็ น การชั่ ว คราวก่ อ นการวิ นิ จ ฉั ย และออกคํ า สั่ ง ไปยั ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดีที่
กําหนดในข้อกําหนดของศาล
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น
หมวด ๔
การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
มาตรา ๗๒ คําวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ
ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลได้กําหนดไว้
มิได้ เว้นแต่มีเหตุตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม
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มาตรา ๗๓ คําวินิจฉัยของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและคําขอตามที่ปรากฏ
ในคํ าร้ องหรื อ หนัง สือ ขอให้ ศาลพิ จารณาวิ นิจ ฉัย ข้อ โต้แ ย้ง ในคํา ชี้แ จงข้อ กล่ าวหา ประเด็น แห่ งคดี
สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ จ ากการพิ จ ารณา เหตุ ผ ลในการวิ นิ จ ฉั ย ในแต่ ล ะประเด็ น และบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งคําวินิจฉัย
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ของตุ ล าการที่ วิ นิ จ ฉั ย ถ้ า ตุ ล าการคนใดมี เ หตุ จํ า เป็ น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับคําวินิจฉัย
มาตรา ๗๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยของศาล หากมีความจําเป็น
จะต้องบังคับให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย ให้ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาล
ไว้ในคําวินิจฉัยนั้น โดยศาลอาจกําหนดให้มีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งหลังวันอ่านคําวินิจฉัย หรือ
อาจกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ตามความจําเป็นหรือสมควร
ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี และให้องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับ
รายงานผลการปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคําบังคับของศาลต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ศาลมีคําวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดี
ที่กําหนดในข้อกําหนดของศาล
มาตรา ๗๕ ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้อ งทําความเห็นส่วนตน
เป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ
ความเห็ นส่ วนตนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ทําโดยสั งเขปและต้องเผยแพร่ ต่ อสาธารณะตามข้ อกํ าหนด
ของศาล
การทําคําวินิจฉัยของศาล องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้จัดทําคําวินิจฉัย
ตามมติของศาลก็ได้
คําวินิจฉัยของศาล ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย
มาตรา ๗๖ คําวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีที่มคี ู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี
ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว
ในกรณี ที่ ศ าลมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย คดี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ถู ก ร้ อ ง ให้ ศ าลแจ้ ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลแก่ ผู้ ร้ อ งหรื อ
ผู้มีหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
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ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓
หรือมาตรา ๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจัดทําประกาศผลแห่งคําวินิจฉัย
ของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว
การแจ้งให้คู่กรณีมาฟังคําวินิจฉัยและการอ่านคําวินิจฉัยของศาลตามวรรคสอง และการแจ้ง
คําวินิจฉัยตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกําหนดของศาล
มาตรา ๗๗ คํ าสั่ ง ไม่ รั บ คํ า ร้ องไว้ พิ จารณาวิ นิ จฉั ยหรื อจํ าหน่ ายคดี ต้ องประกอบด้ ว ย
ความเป็นมาโดยย่อของคดี เหตุผลในการมีคําสั่ง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
ให้นําความในมาตรา ๗๕ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การทําคําสั่งด้วยโดยอนุโลม เมื่อจัดทําคําสั่ง
เสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคําสั่ง
มาตรา ๗๘ ในกรณี ที่ คํ า วิ นิ จ ฉั ย หรื อ คํ า สั่ ง ของศาลมี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ผิ ด หลงเล็ ก น้ อ ย
เมื่อศาลเห็นเอง หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเล็กน้อยเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้
การทําคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็ นการกลับหรือแก้ผ ลในคําวินิจฉัยหรื อ
คําสั่งเดิม เมื่อได้ทําคําสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทราบ และให้นําความในมาตรา ๗๕ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
หลั กเกณฑ์ และวิ ธีดํ าเนิ นการจั ดทํ าคํ าสั่ งตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด
ของศาล
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๙ ให้ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ยังไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วั นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ยั ง คงอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า จะครบวาระ
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หรื อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามมาตรา ๑๘ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิให้นํามาใช้บังคับ
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และให้ถือว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ต่อไปตามวรรคนี้และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคสอง มีจํานวนครบตามองค์ประกอบตามมาตรา ๘ แล้ว
ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหา
บุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามคํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๒๓/๒๕๖๐ บรรดาที่ดํารงตําแหน่งครบวาระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ยั ง คงอยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ใหม่
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๘๐ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่งซึ่งมีเหตุพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และ
แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง
ให้ดําเนินการสรรหาหรือ คัดเลือกเมื่อได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือ กตั้งทั่วไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรอิสระแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทน
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑
เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว หากองค์กรอิสระใดยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้ หรือ
ในกรณีที่ไม่มีผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้
ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ แต่ไม่ตัดสิทธิองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้ง
ผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผลให้การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วต้องเสียไป
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและ
วินิจฉัยว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง ถือว่าเป็นผู้ซึ่งจะต้องมีการสรรหา
หรือคัดเลือกในประเภทใดตามมาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๕)
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๘๐ ดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามจํ า นวนที่ ยั ง ว่ า งอยู่ แ ละตามประเภท
ที่ ค ณะกรรมการสรรหาวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา ๘๐ วรรคสี่ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย
ตามมาตรา ๘๐
ในกรณีที่ต้องมีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้นําความ
ในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารคั ด เลื อ กผู้ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหา
หรือคัดเลือกแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังอยู่ในตําแหน่ง
ตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
แจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
มาตรา ๘๒ บรรดาข้ อ กํ า หนด ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ มติ ข องศาลที่ อ อก
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีข้อกําหนด ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๘๓ การดําเนินการไต่สวน หรือการดําเนินการอื่นใดตามหน้าที่และอํานาจของศาล
ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดําเนินการในเรื่องใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่และมิได้บัญญัติวิธีดําเนินการ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ดําเนินการนั้นต่อไปตามมติของศาล
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การสรรหา และการวินิจฉัยการพ้นจากตําแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหน้าที่และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่มำตรำ ๖ และมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
ของศำลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ระธำนศำลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมติ ข องคณะตุล ำกำร
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ ำนำจออกข้ อ ก ำหนดเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
และนอกจำกที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญมีอำนำจ
ออกข้อกำหนดของศำลเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคดีได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และไม่ ส ร้ ำ งขั้ น ตอนหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมล่ ำ ช้ ำ โดยไม่ จ ำเป็ น จึ ง เป็ น กำรสมควรให้ มี ข้ อ ก ำหนด
ศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ
ข้อกำหนดนี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ ๒๖
ประกอบมำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย โดยเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุ ค คลตำมข้ อ ก ำหนดนี้ เป็ น ไปเพื่ อ ให้ ก ำรพิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศำลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๘
มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๗
มำตรำ ๖๘ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๗๕ มำตรำ ๗๖ และมำตรำ ๗๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
โดยมติของคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญจึงออกข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้เรียกว่ำ “ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำคำวินิจฉัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อกำหนดนี้
“ศำล” หมำยควำมว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
“ตุลำกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ หรือตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
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“คณะตุลำกำร” หมำยควำมว่ำ คณะตุลำกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
วิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๔๙
“คดี” หมำยควำมว่ำ กระบวนพิจำรณำนับตั้งแต่ที่ได้ยื่นคำร้องหรือหนังสือต่อศำลเพื่อขอให้
พิจำรณำวินิจฉัย
“คำร้อง” หมำยควำมว่ำ คำร้องหรือหนั งสือที่ยื่น ต่อศำลเพื่อขอให้ ศำลพิจำรณำวินิ จฉัย
โดยจะทำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
“คู่กรณี” หมำยควำมว่ำ ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง และให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระทำกำรแทนด้วย
“ผู้ ร้ อ ง” หมำยควำมว่ ำ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอคดี ซึ่ ง ได้ ยื่ น ค ำร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ต่ อ ศำลเพื่ อ ขอให้
ศำลพิจำรณำวินิจฉัยตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำยอื่น
ไม่ว่ำจะเสนอโดยคำร้องหรือโดยหนังสือ
“ผู้ถูกร้อง” หมำยควำมว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำตำมคำร้องหรือผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมหนังสือที่ยื่น
ต่อศำลเพื่อขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัย และให้รวมถึงบุคคลที่ศำลเห็นว่ำจะต้องถูกกระทบสิทธิโดยตรง
ตำมคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศำลด้วย
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำน คณะบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
“กระบวนพิ จ ำรณำ” หมำยควำมว่ ำ กำรกระท ำใด ๆ ตำมที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระทำโดยคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือโดยศำล หรือตำมคำสั่งศำล ไม่ว่ำกำรนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ำยหนึ่งกระทำต่อศำล หรือต่อฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่ง หรือศำลกระทำต่อคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือทุกฝ่ำย รวมถึงกำรส่งคำร้องและเอกสำรอื่น ๆ
กำรพิจำรณำคดี กำรลงมติ กำรดำเนินกำรเพื่อบังคับให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
และอำนำจตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่น
“กำรพิจำรณำคดี ” หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำใด ๆ ของศำล รวมถึง
กำรไต่สวน กำรนั่งพิจำรณำ และกำรประชุมปรึกษำเพื่อกำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำ กำรออกคำสัง่
และกำรทำคำวินิจฉัย
“กำรไต่สวน” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจพยำนหลักฐำน กำรนั่งพิจำรณำ กำรสืบพยำนหลักฐำน
หรือกำรฟังคำชี้แจงของคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง
“กำรนั่งพิจำรณำ” หมำยควำมว่ำ กำรที่ศำลออกนั่งเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคดี โดยคู่กรณี
มีสิทธิมำอยู่ต่อหน้ำศำล
“กำรประชุ ม ปรึ ก ษำ” หมำยควำมว่ ำ กำรประชุ ม ร่ ว มกั น ของคณะตุ ล ำกำรหรื อ ศำล
เพื่อประโยชน์แก่กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ
“พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
“หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
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“หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรสำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ
“เจ้ำหน้ำที่ของศำล” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำนวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำล
หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกศำล
“ที่ทำกำรศำล” หมำยควำมว่ำ อำณำบริเวณหรือพื้น ที่ที่ศำลรัฐธรรมนู ญและสำนั ก งำน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญใช้ เ ป็ นสถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน และให้ ห มำยควำมรวมถึง อำณำบริ เวณหรื อ พื้ น ที่ อื่น ใด
ที่มีประกำศของศำลกำหนดให้ศำลรัฐธรรมนูญและสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนด้วย
“ระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ระบบงำนที่ศำลรัฐธรรมนูญจัดให้มีขึ้น
เพื่ อ ด ำเนิ น กระบวนพิ จ ำรณำคดี รั ฐ ธรรมนู ญ โดยวิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น กำรยื่ น ค ำร้ อ ง
เอกสำรประกอบคำร้อง หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำล รวมถึงกำรส่ง
สำเนำคำร้อง สำเนำคำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำล
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผล
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อดิจิทัลอื่นใด
ข้อ ๕ ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญรักษำกำรตำมข้อกำหนดนี้ และให้มีอำนำจออกระเบียบ
ประกำศ และค ำสั่ ง ของศำล โดยควำมเห็ น ชอบของคณะตุ ล ำกำรศำลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตำมข้อกำหนดนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ วิธีพิจำรณำใดซึ่งข้อกำหนดนี้มิได้กำหนดไว้โดยเฉพำะให้นำหลักทั่วไปในกำรดำเนิน
กระบวนพิจำรณำระบบไต่สวนที่ดีและเป็นธรรมมำใช้บังคับ
ข้อ ๗ ศำลเปิ ด ท ำกำรตั้ ง แต่ เ วลำ ๐๘.๓๐ นำฬิ ก ำ ถึ ง ๑๖.๓๐ นำฬิ ก ำ ยกเว้ น
วันหยุดรำชกำร
วันเปิดทำกำรนอกเวลำรำชกำรหรือวันหยุดรำชกำรของศำลให้เป็นไปตำมประกำศของศำล
วันเปิดทำกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลด้วย
สำหรับกรณีตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมประกำศของหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล
ข้อ ๘ บุคคลที่เข้ำมำหรือจะเข้ำมำในที่ทำกำรศำล หรือเข้ำฟังกำรไต่สวน จะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องแต่งกำยให้สุภำพและปฏิบัติตนอย่ำงสุภำพชน
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(๒) ห้ำมใช้เครื่องขยำยเสียงหรือส่งเสียงดังหรือกระทำกำรใดอันเป็นกำรรบกวนกำรพิจำรณำ
คดีของศำลและกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของศำล รวมทั้งห้ำมกระทำกำรกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของศำล
(๓) ห้ำมประพฤติตนในทำงก่อให้เกิดควำมไม่เรียบร้อย หรือก่อควำมรำคำญ หรือกระทำกำร
ในลักษณะที่เป็นกำรยุยง ส่งเสริม ยั่วยุ สนับสนุนใด ๆ ในกำรกระทำดังกล่ำว ในกำรพิจำรณำคดีของศำล
และกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของศำล
(๔) ห้ำมพกพำอำวุธ สิ่งที่อำจใช้เป็นอำวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมำยเข้ำมำภำยในบริเวณที่ทำกำรศำล
(๕) ห้ำมถ่ำยภำพ ภำพยนตร์ บันทึกภำพหรือเสียง หรือกระทำกำรอย่ำงอื่นในทำนองเดียวกัน
ในบริเวณที่ทำกำรศำล โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกศำล
(๖) ห้ำมมิให้นำเครื่องมือสื่อสำร อุปกรณ์บันทึกภำพหรือเสี ยง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิด เข้ำมำในห้องพิจำรณำคดี โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกศำล
(๗) ห้ ำ มแถลง ชี้ แ จง แจกจ่ ำ ย เผยแพร่ รวมถึ ง กำรให้ สั ม ภำษณ์ ห รื อ พู ด ออกอำกำศ
ในบริเวณที่ทำกำรศำล ที่อำจมีผลกระทบกระเทือนต่อกำรพิจำรณำคดีของศำล โดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกศำล
(๘) ต้ อ งประพฤติป ฏิบั ติต นตำมระเบีย บศำลรั ฐธรรมนู ญว่ำด้ว ยกำรรักษำควำมปลอดภัย
และควำมสงบเรียบร้อยในที่ทำกำรศำล
ข้อ ๙ ศำลอำจออกคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำร
เพื่อให้กำรพิจำรณำคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
ข้อ ๑๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยตำมคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศำล
หรือวิจำรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศำลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีควำมหมำยหยำบคำย เสียดสี
ปลุกปั่น ยุยง หรืออำฆำตมำดร้ำย
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งศำลตำมข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
อำนำจศำลตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๙
ข้อ ๑๒ กรณีศำลไล่ผู้ใดออกจำกที่ทำกำรศำล หำกผู้นั้ น ไม่ปฏิบัติต ำม ศำลหรือหั วหน้ำ
หน่ ว ยงำนที่รับผิด ชอบงำนธุรกำรของศำลอำจร้องขอเจ้ำหน้ ำที่ตำรวจหรือเจ้ำหน้ ำที่อื่น ดำเนิ นกำร
ตำมควำมจำเป็นและสมควรแก่กรณี เพื่อนำตัวผู้นั้นออกไปจำกที่ทำกำรศำล
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์แ ละวิธีกำรในกำรดำเนิ น กำรเกี่ยวกับกำรละเมิด อำนำจศำลให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่ศำลกำหนด
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หมวด ๒
กำรพิจำรณำ
ส่วนที่ ๑
กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง
และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำล
ข้อ ๑๔ กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำล จะต้องยื่นต่อศำลภำยในเวลำทำกำรตำมข้อ ๗
ในกรณีที่ยื่นเอกสำรตำมวรรคหนึ่งผ่ำนระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งเข้ำสู่
ระบบดังกล่ำวนอกเวลำทำกำรก็ได้ แต่ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นต่อศำลในวันทำกำรถัดไป
ข้อ ๑๕ กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำล ถ้ำมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ทำตำมแบบพิมพ์ของศำลที่กำหนดไว้ท้ำยข้อกำหนดนี้
และให้จัดทำต้นฉบับคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นดังกล่ำวพร้อมสำเนำที่รับรอง
ควำมถูกต้องอีกจำนวนเก้ำชุดยื่นต่อศำล
คำร้องใดไม่ได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้หน่ วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล
ให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเพื่อแก้ไขคำร้องนั้นให้ถูกต้อง หำกผู้ร้องไม่แก้ไขคำร้อง ให้บันทึกไว้แล้วเสนอ
คำร้องต่อศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำร
ต่อไป
ในกรณีที่ศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย แล้ว แต่กรณี
เห็ น ว่ ำ คำร้อ งใดไม่ เป็ น ไปตำมวรรคหนึ่ ง ให้ สั่ ง ให้ ผู้ ร้อ งแก้ไ ขให้ ถู กต้อ งภำยในระยะเวลำที่กำหนด
หำกผู้ร้องไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้เสนอศำลพิจำรณำสั่งไม่รับคำร้องนั้นไว้พิจำรณำวินิจฉัย
หรือสั่งจำหน่ำยคำร้องนั้นก็ได้ เว้นแต่กำรพิจำรณำคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือประโยชน์
ส่วนรวม
ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ให้ใช้กับกำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง
และเอกสำรอื่นดังกล่ำว ผ่ำนระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ไม่จำต้องจั ดทำสำเนำคำร้อง
เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นดังกล่ำว ทั้งนี้ คำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่น
ดังกล่ำว จะต้องจัดทำตำมประเภท รูปแบบ และขนำด ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของศำล
ค ำร้ อ ง เอกสำรประกอบค ำร้อ ง และเอกสำรอื่ น ดั ง กล่ ำ วตำมวรรคหนึ่ ง ศำลจะ บั น ทึก
ลงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ และให้ดำเนินกระบวนพิจำรณำต่อไปเสมือนเป็นคำร้อง
เอกสำรประกอบค ำร้ อ ง และเอกสำรอื่ น ดั ง กล่ ำ วที่ จั ด ท ำในรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของศำล
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ข้อ ๑๖ กำรยื่นคำร้องตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ มำตรำ ๔๒ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำยกำหนดขั้นตอนและวิธีกำรไว้เป็นกำรเฉพำะ
ให้ระบุรำยละเอียดที่ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนหรือวิธีกำรดังกล่ำวมำแล้วด้วย
ข้อ ๑๗ กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำล คู่กรณีจะยื่นต่อศำลด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนตน หรือ
ส่งทำงไปรษณีย์ หรือส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเภทอื่นที่ศำลกำหนดก็ได้
กำรมอบฉันทะตำมวรรคหนึ่ง ต้องทำตำมแบบพิมพ์ของศำลที่กำหนดไว้ท้ำยข้อกำหนดนี้
กำรส่งทำงไปรษณีย์ตำมวรรคหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์
ลงทะเบียนรับเป็นวันที่ยื่นคำร้องต่อศำล ทั้งนี้ วันดังกล่ำวไม่ถือว่ำเป็นวันที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำร
ของศำลรับคำร้องตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๙ วรรคสอง
กำรส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวันที่ข้อมูลเข้ำสู่
ระบบงำนคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวันที่ยื่นคำร้องต่อศำล กรณีส่งเข้ำสู่ระบบดังกล่ำวนอกเวลำทำกำร
ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นต่อศำลในวันทำกำรถัดไป
ห้ำมปฏิเสธควำมมีผลผูกพันและกำรบังคับใช้กฎหมำยของข้อควำมที่คู่กรณียื่นต่อศำลด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนตน หรือส่งทำงไปรษณีย์ หรือส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่นที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๘ คำร้องใดมีรำยกำรไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อำจเข้ำใจได้ ให้หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเพื่อแก้ไขคำร้องนั้นให้ถูกต้อง หำกผู้ร้องไม่แก้ไข
คำร้อง ให้บันทึกไว้แล้วเสนอคำร้องต่อศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย
แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำรต่อไป
ในกรณีที่ศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่ งคนใดที่ไ ด้รับมอบหมำย แล้ว แต่กรณี
เห็นว่ำคำร้องใดไม่เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกผู้ร้อง
ไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้เสนอศำลพิจำรณำ
สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยหรือสั่งจำหน่ำยคำร้องนั้นก็ได้
ข้อ ๑๙ พยำนเอกสำรหรื อ พยำนหลั ก ฐำนอื่ น ของคู่ ก รณี ห รื อ ของบุค คลที่ ยื่ น ต่ อ ศำลเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้คู่กรณีหรือบุคคลที่ยื่นจัดทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพำะแต่ส่วนที่เป็นสำระสำคัญ
พร้อมทั้งรับรองคำแปลว่ำถูกต้องยื่นต่อศำลเพื่อแนบไว้กับพยำนเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนอื่นนั้น
ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่มำศำลไม่เข้ำใจภำษำไทย หรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและอ่ำนเขียน
หนังสือไม่ได้ ให้คู่กรณีฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจัดหำล่ำม เว้นแต่คู่กรณีฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในฐำนะที่จะจัดหำ
ล่ำมได้เอง ศำลอำจจัดหำล่ำมให้ตำมที่จำเป็น หำกมีค่ำใช้จ่ำยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของศำล
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ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งคณะตุลำกำร เมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำน
ธุรกำรของศำลส่งเรื่องให้คณะตุลำกำรดังกล่ำวภำยในสองวันนับแต่วันที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำร
ของศำลได้รับคำร้องนั้น โดยให้ถือว่ำวันที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลรับเข้ำสำรบบคดี
เป็นวันที่ได้รับคำร้อง
ให้คณะตุลำกำรตำมวรรคหนึ่งมีอำนำจตรวจและมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยภำยใน
ห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล และให้มีอำนำจออกคำสั่งใด ๆ
ซึ่งมิใช่เป็นไปในทำงวินิจฉัยชี้ขำดคดี โดยให้ถือเสียงข้ำงมำก
ส่วนที่ ๒
วิธีกำรส่งสำเนำคำร้อง สำเนำคำชีแ้ จงแก้ข้อกล่ำวหำ
หรือเอกสำรอื่นใด และกำรปิดประกำศของศำล
ข้อ ๒๑ กำรส่งเอกสำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๕๖ ให้ส่งทำงไปรษณีย์
หรือทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้ำหน้ำที่ของศำลเป็นผู้ส่ง หรือวิธีกำรอื่นตำมที่
ศำลกำหนด
วิธีกำรส่งเอกสำรหรือสำเนำเอกสำรใด ๆ ระหว่ำงคู่กรณี พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องด้วยกันเอง
ให้นำวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งตำมที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ กำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ ให้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
โดยให้ถือว่ำวันที่ระบุในใบตอบรับว่ำได้มีกำรรับเอกสำรดังกล่ำวนั้นแล้วเป็นวันที่ได้รับ
กำรส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ ส่งในกรณีที่มีควำมจำเป็น เร่ง ด่ ว น
โดยให้ ถื อ ว่ ำ วั น ที่ ร ะบุ ใ นระบบว่ ำ ได้ มี ก ำรรับ เอกสำรดั ง กล่ ำ วนั้ น เป็ น วั น ที่ ไ ด้รั บ ยกเว้ น กรณี ไ ด้ รับ
นอกเวลำทำกำรตำมข้อ ๗ ให้ถือว่ำได้รับในวันทำกำรถัดไป
กำรส่งเอกสำรโดยวิธีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของศำลเป็นผู้นำไปส่ง ให้กระทำในกรณีมีเหตุอื่นใด
ที่ไม่เหมำะแก่กำรส่งทำงไปรษณีย์หรือระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีอื่นใดที่ศำล
เห็นสมควร
กำรส่งเอกสำรโดยวิธีกำรอื่นตำมที่ศำลกำหนด ศำลอำจให้กระทำโดยกำรส่งทำงสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศประเภทอื่น หรือตำมที่คู่กรณี พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้ โดยให้ถือว่ำวันที่ปรำกฏหลักฐำน
ว่ำมีกำรรับเอกสำรเป็นวันที่ได้รับ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ไม่อำจดำเนินกำรตำมข้อ ๒๒ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ ศำลอำจสั่งให้คู่กรณี
พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องมำรับเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่ของศำล ณ ที่ทำกำรศำล ภำยในเวลำที่กำหนดแทน
กำรส่งเอกสำรให้แก่บุคคลนั้น หรือจะสั่งให้นำเอกสำรดังกล่ำว ปิดไว้ ณ ภูมิลำเนำ หรือถิ่นที่อยู่ปกติ
หรือสถำนที่ติด ต่อแห่ งใดแห่ งหนึ่ งตำมที่คู่กรณี พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แ จ้งไว้ หรือจะให้ ปิด ไว้
ณ ที่ทำกำรศำล หรือให้ประกำศโดยวิธีอื่นใดตำมที่ศำลเห็นสมควร และกำรปิดหรือกำรประกำศดังกล่ ำว
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ให้ถือว่ำได้มีกำรส่งเอกสำรโดยชอบแล้วเมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันปิดหรือประกำศ เว้นแต่ศำลจะสั่ง
กำหนดระยะเวลำเป็นประกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๑
ส่วนที่ ๓
กำรตรวจพยำนหลักฐำน กำรไต่สวนพยำนหลักฐำน
กำรบันทึกกำรให้ถ้อยคำของพยำน และกำรแถลงกำรณ์เปิดคดีและปิดคดี
ข้อ ๒๔ ก่อนวันนัดไต่สวนครั้งแรก คู่กรณีอำจยื่นคำแถลงกำรณ์เปิดคดีของตนเป็นหนังสือ
หรื อ ขออนุ ญ ำตแถลงกำรณ์ เ ปิด คดี ด้ว ยวำจำต่อ ศำล หรื อ หลั ง กำรไต่ ส วนเสร็ จ สิ้ น คู่ ก รณี อ ำจยื่น
คำแถลงกำรณ์ปิดคดีของตนเป็นหนังสือหรือขออนุญำตแถลงกำรณ์ปิดคดีด้วยวำจำต่อศำลได้ก่อนวันนัด
ฟังคำวินิจฉัยไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน
ข้อ ๒๕ ในคดี ที่ มี ก ำรไต่ ส วน ไม่ ว่ ำ จะก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจพยำนหลั ก ฐำนก่ อ นหรื อ ไม่
ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยำนหลักฐำนและวิธีกำรที่จะได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนที่ประสงค์จะนำสืบต่อศำล
ก่อนวันไต่สวนครั้งแรกหรือก่อนวันตรวจพยำนหลักฐำน แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน พร้อมสำเนำ
จำนวนเพียงพอเพื่อให้คู่กรณีฝ่ำยอื่นมำรับไปจำกเจ้ำหน้ำที่ของศำล
ส่ว นพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุที่อยู่ในควำมครอบครองของคู่กรณีฝ่ำยที่ประสงค์จะอ้ำง
พยำนหลักฐำนนั้นไว้ในบัญชีระบุพยำนหลักฐำนใด ให้นำส่งพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุนั้นต่อศำล
พร้อมกับกำรยื่นบัญชีระบุพยำนหลักฐำน
หำกพยำนเอกสำรหรือพยำนวัตถุใดไม่ได้อยู่ในควำมครอบครองของคู่กรณีฝ่ำยที่อ้ำง ให้คู่กรณี
ฝ่ำยที่ประสงค์จะอ้ำงพยำนหลักฐำนนั้นขอให้ศำลมีคำสั่งเรียกพยำนหลักฐำนดังกล่ำวมำจำกผู้ที่ครอบครอง
โดยยื่ น ค ำขอต่ อ ศำลพร้ อ มกั บ กำรยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยำนหลั ก ฐำนเพื่ อ ให้ ไ ด้ พ ยำนหลั ก ฐำนนั้ น มำก่ อ น
วันไต่สวนครั้งแรกหรือก่อนวันตรวจพยำนหลักฐำน แล้วแต่กรณี
พยำนหลักฐำนใดที่คู่กรณีไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยำนหลักฐำนไว้ตำมควำมในวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตำมควำมในวรรคสองหรือวรรคสำม ห้ำมมิให้นำสืบต่อศำล เว้นแต่ศำลจะอนุญำตเพื่อประโยชน์
แห่งควำมยุติธรรม
ข้อ ๒๖ ในวันนั ดตรวจพยำนหลักฐำน ให้คู่กรณีทุกฝ่ำยมำศำลเพื่อทำกำรตรวจพยำนหลักฐำน
ในกำรนี้ ศำลอำจสอบถำมคู่กรณีถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพยำนหลักฐำนที่อ้ำงกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
รวมทั้งเหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องสืบพยำนหลักฐำนที่แต่ละฝ่ำยอ้ำงอิง และกำรยอมรับข้อเท็จจริง
ข้ออ้ำง และข้อเถียงเกี่ยวกับพยำนหลักฐำนของอีกฝ่ำยหนึ่ง แล้วจดบันทึกรำยงำนกำรพิจำรณำคดีไว้
เสร็จแล้วให้ศำลกำหนดวันนัดสืบพยำน และแจ้งให้คู่กรณีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน
ถ้ ำ คู่ ก รณี ฝ่ ำ ยใดฝ่ ำ ยหนึ่ ง ไม่ ม ำศำลในวั น นั ด ตรวจพยำนหลั ก ฐำนโดยไม่ มี เ หตุ จ ำเป็ น หรื อ
เหตุอันสมควร ให้ศำลทำกำรตรวจพยำนหลักฐำนโดยให้ถือว่ำคู่กรณีฝ่ำยที่ไม่มำศำลนั้นได้ทรำบถึงกระบวน
พิจำรณำที่กระทำไปในวัน ตรวจพยำนหลักฐำนนั้ นแล้วและไม่ติดใจที่จะคัดค้ำนควำมถูกต้องแท้จริง
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ของพยำนหลักฐำนที่คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ งน ำมำแสดงต่อศำล ทั้งนี้ ไม่ตัด อำนำจศำลที่จะตรวจสอบ
ควำมถูกต้องแท้จริงของพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุดังกล่ำว
ข้อ ๒๗ ศำลอำจให้มีกำรไต่สวนพยำนบุคคลหรือพยำนผู้เชี่ยวชำญซึ่งอยู่นอกที่ทำกำรศำล
ตำมที่ศำลเห็นสมควรหรือตำมที่คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งร้องขอ กำรไต่สวนเช่นนั้นอำจใช้ระบบกำรประชุม
ทำงจอภำพก็ได้ โดยให้ฝ่ำยที่ร้องขอเป็นผู้ดำเนินกำรเพื่อจัดให้มีระบบดังกล่ำวและเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรนี้ทั้งหมด เว้นแต่ผู้ร้องขอไม่อยู่ในฐำนะที่จะจัดให้มีระบบดังกล่ำวและเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้
ทั้งหมดได้เอง ศำลอำจจัดหำให้ตำมที่จำเป็น หำกมีค่ำใช้จ่ำยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของศำล
วิธีกำรดำเนินกำรในกำรสืบพยำนตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมประกำศศำล และให้ถือว่ำกระทำ
ในห้องพิจำรณำของศำล
ข้อ ๒๘ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นกำรจำเป็น ศำลอำจมอบหมำยให้ตุลำกำรคนหนึ่งคนใด
เดินเผชิญสืบพยำนหลักฐำนนอกที่ทำกำรศำลแทนศำลก็ได้
ข้อ ๒๙ ให้ศำลบันทึกคำเบิกควำมของพยำนบุคคลหรือพยำนผู้เชี่ยวชำญ โดยใช้อุปกรณ์
บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกภำพและเสียง หรือโดยใช้วิธีกำรบันทึกลงในวัสดุซึ่งสำมำรถถ่ำยทอด
ออกเป็นภำพหรือเสียง ซึ่งคู่กรณีหรือพยำนสำมำรถตรวจสอบถึงควำมถูกต้องหรือมีอยู่จริงของกำรบันทึก
ในส่วนที่เกี่ยวกับตนนั้นได้
ส่วนที่ ๔
กำรขอตรวจดู ขอสำเนำ
หรือขอสำเนำที่มคี ำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในสำนวน
ข้อ ๓๐ คู่ ก รณี มี สิ ท ธิ ข อตรวจดู ขอส ำเนำ หรื อ ขอส ำเนำที่ มี ค ำรั บ รองควำมถู ก ต้ อ ง
ของเอกสำรในสำนวน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมำยคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ศำลเห็นสมควร
ให้ ไ ม่ ต้ อ งเปิ ด เผยเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ ควำมมั่ น คงของรั ฐ ควำมปลอดภั ย ของประชำชน
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับควำมคุ้มครองของบุคคลอื่น
ในกรณีที่เอกสำรหรือพยำนหลักฐำนมีกำรกำหนดชั้นควำมลับไว้ หรือมีข้อควำมที่ไม่เหมำะสม
หรือมีข้อควำมที่อำจเป็นกำรดูหมิ่น หรือหมิ่นประมำทบุคคลใด ศำลอำจไม่อนุญำตให้คู่กรณีขอตรวจดู
ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่เป็นกำรตัดอำนำจศำลที่จะจัดให้มีกำรทำ
สรุปเรื่องและอนุญำตให้คู่กรณีขอตรวจดู หรือขอสำเนำสรุปเรื่อง หรือขอสำเนำอันรับรองควำมถูกต้อง
ของสรุปเรื่อง หรือส่งสำเนำสรุปเรื่องดังกล่ำวให้คู่กรณี
สำเนำสรุปเรื่องตำมวรรคสอง ศำลอำจมอบหมำยให้ตุลำกำรคนหนึ่ งคนใดหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลเป็นผู้จัดทำก็ได้
ข้อ ๓๑ พยำนมีสิทธิขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ในสำนวนเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ถ้อยคำของตนในคดี
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บุคคลภำยนอกมีสิทธิขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ในสำนวนได้เฉพำะในส่วนทีต่ นมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รบั อนุญำตจำกศำล
ห้ำมมิให้พยำนหรือบุคคลภำยนอกขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้อง
ของเอกสำรในสำนวนในคดีที่ศำลห้ำมกำรตรวจดูหรือขอสำเนำเอกสำรในสำนวนทั้งหมดหรือบำงฉบับ
เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือประโยชน์สำธำรณะ
ข้อ ๓๒ คู่กรณี พยำน หรือบุคคลภำยนอกไม่อำจขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มี
คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรที่เจ้ำหน้ำที่ของศำล ตุลำกำร คณะตุลำกำร หรือศำลจัดทำขึ้นเพื่อใช้
เป็นกำรภำยใน
ข้อ ๓๓ คู่กรณี พยำน หรือบุคคลภำยนอก ซึ่งประสงค์จะขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือ
ขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในสำนวน ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อศำลตำมวิธีกำร
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ เว้นแต่ในระหว่ำงกำรไต่สวน อำจทำคำขอด้วยวำจำต่อศำล ในกรณีเช่นว่ำนี้
ให้ศำลบันทึกไว้ในรำยงำนกำรพิจำรณำคดี
ข้อ ๓๔ คำขอที่ยื่นตำมข้อ ๓๓ ให้เจ้ำหน้ำที่ของศำลตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะตุลำกำร
หรือศำลพิจำรณำและมีคำสั่ง คณะตุลำกำร หรือศำลอำจมอบหมำยให้ตุลำกำรคนหนึ่งคนใดพิจำรณำ
และมีคำสั่งก็ได้
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขำดแล้ว คำขอที่ยื่นตำมข้อ ๓๓
ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลหรือผู้ได้รับมอบหมำยพิจำรณำและมีคำสั่ง เว้นแต่
(๑) กรณี หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของศำลหรือ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยเห็ น ว่ำ
มีเหตุจำเป็น ให้เสนอศำลพิจำรณำและมีคำสั่ง
(๒) กรณีบุคคลภำยนอกขอคัดสำเนำรำยงำนกำรพิจำรณำคดี ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
งำนธุรกำรของศำลหรือผู้ได้รับมอบหมำยเสนอตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำยจำกศำลพิจำรณำ
และมีคำสั่ง
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีคำสั่งอนุญำตคำขอที่ยื่นตำมข้อ ๓๓ ให้ผู้ขอหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัดสำเนำ โดยผู้มีอำนำจอนุญำตตำมข้อ ๓๔ จะกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีกำร
ในกำรตรวจดูหรือคัดสำเนำเอกสำรก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของเจ้ำหน้ำที่ของศำล
กำรรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร ให้ เจ้ำหน้ำที่ของศำลเป็นผู้รับรอง โดยลงลำยมือชื่อ
พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปีให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตำมจำนวน
ที่ผู้ยื่นคำขอ ขอให้รับรอง
ข้อ ๓๖ ให้ เ รี ย กเก็บ ค่ำ ธรรมเนี ยมกำรขอส ำเนำหรื อขอส ำเนำที่มี คำรับรองควำมถูกต้อง
ของเอกสำรในสำนวน ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำเอกสำรในสำนวน หน้ำละ ๑ บำท
(๒) ค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในสำนวน ฉบับละ ๒๐ บำท
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ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้คัดสำเนำหรือได้รับอนุญำตให้คัดสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ในสำนวนในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรพิจำรณำยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนำจอนุญำตตำมข้อ ๓๔
ส่วนที่ ๕
มำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย
ข้อ ๓๗ คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจขอมำในคำร้องหรือคำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรืออำจยื่นคำขอ
ในเวลำใด ๆ ก่อนศำลวินิจฉัยคดี เพื่อให้ศำลมีมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย อันจะมีผล
เป็น กำรชะลอหรือระงับกำรดำเนิ นกำรของหน่ วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นกำรชั่วครำว หรือมีมำตรกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อคุ้ มครองประโยชน์ของ
คู่กรณีฝ่ำยที่ร้องขอไว้ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี หรือเพื่อประโยชน์แก่กำรบังคับให้เป็นไปตำมคำวินจิ ฉัย
ของศำลในภำยหลัง
คำขอตำมวรรคหนึ่ง ต้องแสดงให้เห็นอย่ำงชัดแจ้งว่ำประสงค์ให้ศำลกำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรชั่วครำวอย่ำงใด เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่ จะเกิดขึ้นอย่ำงร้ำยแรงยำกแก่กำรแก้ไขเยียวยำ
ในภำยหลังประกำรใด หรือเพื่อป้องกันควำมรุนแรงอันใกล้จะถึงอย่ำงไร
ในกรณีที่ไม่มีคำขอตำมวรรคหนึ่งแต่พฤติกำรณ์แห่งคดีมีควำมจำเป็นรีบด่วน ศำลอำจกำหนด
มำตรกำรหรือวิธีกำรใด ๆ เป็นกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยได้ตำมควำมจำเป็นและสมควรแก่กรณี
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ศำลหรือ คณะตุลำกำรเห็ น ว่ำ คำขอให้ ศำลกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำร
ชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยใดยื่นโดยไม่มีข้ออ้ำงหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสำระอันควร
ได้รับกำรพิจำรณำ หรือไม่มีเหตุอันมีน้ำหนักที่ศำลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตำมคำขอ ให้สั่งไม่รับคำขอ
ดังกล่ำว
ข้อ ๓๙ เมื่อศำลหรือคณะตุลำกำรมีคำสั่งรับคำขอตำมข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง และส่งสำเนำ
คำขอให้ คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่งทำคำคัด ค้ำนคำขอนั้น แล้ว ให้ ศำลนั ด ไต่สวนคำขอโดยเร็วเพื่อให้คู่กรณี
นำพยำนหลักฐำนมำแสดงต่อศำลตำมข้ออ้ำงหรือข้อคัดค้ำนของแต่ละฝ่ำย และให้ศำลมีคำสั่งเกี่ยวกับ
คำขอดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินรีบด่วนเป็นกรณีพิเศษและมีเหตุจำเป็นที่จะต้องกำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรใด ๆ เป็นกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย ศำลอำจกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรใด ๆ เป็นกำรชั่วครำว
ก่อนกำรวินิจฉัยตำมที่เห็น สมควรแก่กรณีได้โดยไม่ต้องไต่สวนและไม่ต้องรับฟังควำมเห็นของคู่กรณี
หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนก็ได้
ข้อ ๔๐ มำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยตำมข้อ ๓๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสำม
ศำลอำจมีคำสั่งอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเป็นกำรเฉพำะดังต่อไปนี้ก็ได้
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(๑) คดีเกี่ยวกับควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย ตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) หำกกฎหมำยมิได้กำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย
ไว้เป็นกำรเฉพำะ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำธำรณะอย่ำงสำคัญ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำน
ของรัฐ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐรอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนิน กำรเรื่องนั้นไว้ก่อน
หรือชะลอกำรบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัย
หรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น แล้วแต่กรณี
(๒) คดีเกี่ยวกับหน้ำที่และอำนำจของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ รัฐสภำ คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐ หรือคู่กรณี รอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อน
จนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๓) คดีเกี่ยวกับกำรร้องขอให้เลิกกำรกระทำล้มล้ ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๙ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐ หรือคู่กรณี กระทำกำรหรือระงับกำรกระทำใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วนไว้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๔) คดีที่ประชำชนหรือชุมชนยื่นคำร้อง ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๕๑ ประกอบพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๕ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
ใช้อำนำจรัฐดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหรือรอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำรเรื่องอื่นใดไว้ก่อน
จนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๕) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๗๘
ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐรอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๖) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่ำกำรกระทำนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๓ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐกระทำกำรหรือมิให้กระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่เกี่ยวข้องจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัย
หรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๗) คดีที่ขอให้พิจำรณำวินิจฉัยว่ ำมติของคณะรัฐมนตรีหรือกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มำตรำ ๒๙ ศำลอำจมีคำสั่งให้ชะลอกำรดำเนินกำรหรือกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว
ไปก่อนจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
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(๘) คดีที่ขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัยตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมำยอื่ น ศำลอำจก ำหนดมำตรกำรหรื อ วิ ธี ก ำรชั่ ว ครำวก่ อ นกำรวิ นิ จ ฉั ย
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอหรือคู่กรณีในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี หรือสั่งให้พรรคกำรเมืองระงับ
กำรกระทำใดไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมคำขอของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยทะเบียน หรืออัยกำรสูงสุด
แล้วแต่กรณี จนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
กำรมีคำสั่งตำมวรรคหนึ่งต้องกระทำเพียงเท่ำที่จำเป็นและพอสมควรแก่กรณี และต้องเป็นไป
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นอย่ำงร้ำยแรงที่ยำกแก่กำรแก้ไขเยียวยำในภำยหลัง หรือเพื่อป้องกัน
ควำมรุนแรงอันใกล้จะถึง
กำรมี คำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่ว ครำวก่อนกำรวินิจฉัยตำมวรรคหนึ่ งให้เป็นที่สุด
และให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ศำลกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวนั้น แต่กรณีที่มี
ข้อเท็จจริงใหม่อันเป็นสำระสำคัญที่ทำให้เกิดควำมจำเป็นที่จะต้องกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวขึ้นใหม่
ศำลอำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวใหม่ได้ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของตุลำกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้ กำรออกคำสั่งแต่ละครั้งให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่ศำลกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวนั้น
หมวด ๓
กำรทำคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง
และกำรบังคับให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัย
ข้อ ๔๑ ในกำรวินิจฉัยคดี ตุลำกำรซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำควำมเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งแถลงด้วยวำจำต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ
ควำมเห็นส่วนตนตำมวรรคหนึ่ง ให้ทำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ โดยเผยแพร่
ผ่ำนทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและปิดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรศำล ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
มีคำวินิจฉัย
กำรท ำค ำวิ นิ จ ฉั ย ของศำล องค์ ค ณะอำจมอบหมำยให้ ตุ ล ำกำรคนหนึ่ ง คนใดเป็ น ผู้ จัด ทำ
คำวินิจฉัยตำมมติของศำลก็ได้
คำวินิจฉัยของศำล ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย
ข้อ ๔๒ คำวินิจฉัยของศำลให้มีผลในวันอ่ำน
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีที่มีคู่กรณี ถ้ำคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ำย แล้วแต่กรณี
ทรำบนัดโดยชอบแล้วไม่มำ ให้ศำลบันทึกไว้และให้ถือว่ำคำวินิจฉัยนั้นได้อ่ำนโดยชอบแล้ว
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศำลแจ้งคำวินิจฉัยของศำลแก่ผู้ร้อง และให้ถือว่ ำ
วันที่ศำลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรำกฏในคำวินิจฉัยเป็นวันอ่ำน
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ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๗๓ มำตรำ ๒๑๒ มำตรำ ๒๑๓
หรือมำตรำ ๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลจัดทำประกำศผลแห่งคำวินิจฉัยของศำล
ส่งไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำโดยเร็ว
กำรแจ้งให้คู่กรณีมำฟังคำวินิจฉัยและกำรอ่ำนคำวินิจฉัยของศำลตำมวรรคสอง ศำลต้องแจ้ง
วัน เวลำ และสถำนที่ให้คู่กรณีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันหรือภำยในระยะเวลำตำมที่ศำลกำหนด
เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรไต่สวนและศำลได้แจ้งวันนัดให้คู่กรณีทรำบแล้ว
กำรแจ้งคำวินิจฉัยตำมวรรคสำม ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ร้อง และให้นำควำมในหมวด ๒
ส่ว นที่ ๒ วิธีกำรส่งสำเนำคำร้อง สำเนำคำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือเอกสำรอื่น ใด และกำรปิด
ประกำศของศำล มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศำลมีข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศำลเห็นเอง
หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอและศำลเห็นสมควร ศำลจะมีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเล็กน้อย
เช่นว่ำนั้นให้ถูกต้องก็ได้
กำรทำคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็นกำรกลับหรือแก้ผลในคำวินิจฉัยหรือคำสั่งเดิม
เมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่ำนั้นแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทรำบ และให้นำควำมในข้อ ๔๑ วรรคสำมและวรรคสี่
มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่ อ ได้ ท ำค ำสั่ ง เช่ น ว่ ำ นั้ น แล้ ว ห้ ำ มมิ ใ ห้ คั ด ส ำเนำค ำวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ค ำสั่ ง เดิ ม เว้ น แต่ จ ะได้
คัดสำเนำคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วย
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ศำลกำหนดคำบังคับไว้ในคำวินจิ ฉัยตำมพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๗๔ เมื่ อ ควำมปรำกฏแก่ ศ ำล หรื อ คู่ ก รณี ยื่ น ค ำขอ หรื อ องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงำนของรัฐ
หรือบุคคลใดที่มีหน้ำที่ในกำรบังคับ รำยงำนต่อศำลว่ำ คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตำมคำบังคับของศำลหรือ
มีข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติตำมคำบังคับของศำล ให้ศำลมีอำนำจพิจำรณำหรือไต่สวนและมีคำสั่งกำหนด
วิธีกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัย หรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้กำรบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ข้อ ๔๕ เมื่ อ ปรำกฏว่ ำ องค์ ก ร หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ บุ ค คลใดที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรบั ง คั บ
มิได้ปฏิบัติตำมคำบังคับของศำลให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่ำช้ำเกินสมควร ให้ศำลไต่สวนหรือ
แสวงหำข้อเท็จจริง ถ้ำศำลไต่สวนแล้วเห็นว่ำข้อเท็จจริงเพียงพอให้ฟังได้ว่ำกำรที่มิได้ปฏิบัติตำมคำบังคับ
ตำมคำวินิจฉัยของศำลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่ำช้ำเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศำลอำจแจ้งให้
นำยกรัฐมนตรี ประธำนรัฐสภำ ประธำนองค์กรอิสระ นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ผู้บังคับบัญชำ
ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ตำมควำมจำเป็นและสมควรแก่ประเภทคดี เพื่อดำเนินกำรหรือบังคับ
ให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัยของศำล และแจ้งผลให้ศำลทรำบโดยเร็ว
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บทเฉพำะกำล
ข้อ ๔๖ บรรดำคดี ซึ่ ง ค้ ำ งพิ จ ำรณำอยู่ ใ นศำลก่ อ นวัน ที่ ข้ อ กำหนดนี้ ใ ช้ บั ง คับ ให้ ใ ช้ ค วำม
ในข้อกำหนดนี้บังคับ เว้นแต่ศำลจะเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่ำงอื่น
ประกำศ ณ วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
นุรักษ์ มำประณีต
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
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แบบพิมพ์ของศาล
ข้อ ๑ แบบพิมพ์ของศาลมีดังนี้
(๑) คําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย
(๒) คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
(๓) คําร้องทั่วไป / คําขออื่น
(๔) คําชี้แจง
(๕) บันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
(๖) คําคัดค้าน
(๗) คําแถลงการณ์เปิดคดี
(๘) คําแถลงการณ์ปิดคดี
(๙) ใบมอบฉันทะ
(๑๐) บัญชีระบุพยานบุคคล
(๑๑) บัญชีระบุพยานเอกสาร
(๑๒) บัญชีระบุพยานวัตถุ
(๑๓) หนังสือให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
(๑๔) หนังสือแจ้งผู้ถกู ร้องให้มารับสําเนาคําร้อง
(๑๕) หนังสือแจ้ง
(๑๖) หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล
(๑๗) ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๘) บันทึกคําเบิกความพยาน
(๑๙) บันทึกคําแถลงการณ์เปิดคดี/ปิดคดีด้วยวาจา
(๒๐) รายงานการพิจารณาคณะตุลาการ
(๒๑) รายงานการพิจารณาคดี
(๒๒) คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๓) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๔) บันทึกการอ่านคําวินิจฉัย
แบบพิมพ์ตามท้ายข้อกําหนดนี้ ให้ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด เอ ๔
ข้อ ๒ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่ประสงค์จะยื่นเอกสารต่อศาล ให้จัดทําแบบพิมพ์
ตามข้อ ๑ (๑) ถึง ข้อ ๑ (๑๒) แล้วแต่กรณี ผู้ยื่นสามารถจัดทําแบบพิมพ์ขึ้นมาเองได้ โดยจัดทําต้นฉบับ
จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและรับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด เว้นแต่การยื่นผ่านระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ แบบพิมพ์ตามข้อ ๑ (๑๓) ถึง ข้อ ๑ (๒๔) เป็นแบบพิมพ์สําหรับศาลใช้
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(๑)
คําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

ผู้ร้อง
สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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133

-๒ขอยื่นคําร้องโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
หรือ พระราชบัญญัติ
มาตรา
โดยมีขอ้ เท็จจริงและคําขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี้
ข้อเท็จจริง
ข้อ ๑.

หมายเหตุ ข้อ ๑ หมายถึง เรื่องหรือการกระทําทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๓ข้อ ๒.

ข้อ ๓.

หมายเหตุ ข้อ ๒ หมายถึง มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคําร้อง
ข้อ ๓ หมายถึง รายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้โดยชัดแจ้ง
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135

-๔คําขอให้พิจารณาวินิจฉัย

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนา
และรับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยและเอกสาร
ประกอบผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูร้ ้อง

หมายเหตุ คําขอให้พิจารณาวินิจฉัย หมายถึง คําขอที่ระบุความประสงค์ขอให้ศาลดําเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน
โดยชัดแจ้ง
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๕ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง (กรณีมีผู้ร้องหลายคน)
ชื่อ – นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่
เดือน

พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่
เดือน

พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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(๒)
คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

ผู้ถูกร้อง
สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๒-

ได้ทราบคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยโดยตลอดแล้ว ขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังจะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.
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139

-๓เพราะฉะนั้น ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและ
รับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูถ้ ูกร้อง
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(๓)
คําร้องทั่วไป / คําขออื่น
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

หมายเหตุ ใช้สําหรับการยื่นคําร้องทั่วไป คําขออื่น ที่ไม่มีแบบพิมพ์เฉพาะ
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141

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําร้อง / คําขอ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๓จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ดังนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องทั่วไป / คําขอ และเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและรับรอง
ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องทั่วไป / คําขอ และเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผู้ยื่นคําร้อง / คําขอ
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(๔)
คําชี้แจง
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๒-

เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําชี้แจงดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.
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145

-๓ข้อ ๒.

ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ชี้ แ จงและเอกสารประกอบ จํ า นวน ๑ ชุ ด พร้ อ มสํ า เนาและรั บ รอง
ความถู ก ต้องเป็ น อย่ างเดียวกั น อีก ๙ ชุ ด / ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นคํ าชี้แ จงและเอกสารประกอบผ่ านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผู้ยื่นคําชี้แจง
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146

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๕)
บันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

147

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอให้ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๓ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องเป็นความจริง
ข้าพเจ้าได้ยื่นบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด
พร้อมสําเนาและรับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูใ้ ห้ถ้อยคํา
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149

(๖)
คําคัดค้าน
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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150

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๒-

เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอคัดค้านบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของ
ฉบับลงวันที่
ไว้ดังนี้

ผู้ให้ถ้อยคํา

ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า คั ด ค้ า นและเอกสารประกอบ จํ า นวน ๑ ชุ ด พร้ อ มสํ า เนาและรั บ รอง
ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําคัดค้านและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูค้ ัดค้าน
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๗)
คําแถลงการณ์เปิดคดี
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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152

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๒-

เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําแถลงการณ์เปิดคดี ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.
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153

-๓ข้อ ๒.

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดพิจารณาดังที่ได้มีคําแถลงการณ์เปิดคดีมานี้ด้วย
ข้าพเจ้าได้ยื่นคําแถลงการณ์ เปิดคดีและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและ
รับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําแถลงการณ์เปิดคดีและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูร้ ้อง/ผู้ถกู ร้อง
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154

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๘)
คําแถลงการณ์ปิดคดี
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

155

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําแถลงการณ์ปิดคดี ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.
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156

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๓ข้อ ๒.

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดพิจารณาดังที่ได้มีคําแถลงการณ์ปิดคดีมานี้ด้วย
ข้าพเจ้าได้ ยื่นคําแถลงการณ์ ปิดคดีและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและ
รับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําแถลงการณ์ ปิดคดีและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูร้ ้อง/ผู้ถกู ร้อง
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157

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๙)
ใบมอบฉันทะ
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
หมายเหตุ
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
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158

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-๒-

ขอมอบฉันทะให้
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

ทําการแทน โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าได้ทําไปนั้นทุกประการในกิจการ
ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.
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159

-๓ข้อ ๒.

ข้าพเจ้ าได้ ยื่นใบมอบฉัน ทะและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุ ด พร้อมสํ าเนาและรับ รอง
ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)

ผู้มอบฉันทะ
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(
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160

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๐)
บัญชีระบุพยานบุคคล

บัญชีระบุพยานบุคคล
เรื่องพิจารณาที่
วันที่

ข้าพเจ้า
ขอระบุพยานบุคคล รวม
ลําดับ
๑.

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
เหตุผลความจําเป็น

๓.

พุทธศักราช ๒๕

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
เหตุผลความจําเป็น

.

ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง
ลําดับ
วิธีการได้มา
นํา/เรียก

ชื่อและที่อยู่ของพยานโดยละเอียด

เหตุผลความจําเป็น
๒.

เดือน

/

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ นบั ญ ชี ระบุ พยานบุ คคล จํ านวน ๑ ชุ ด พร้ อมสํ าเนาและรั บรองความถู กต้ อง
เป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบัญชีระบุพยานบุคคลผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง
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161

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑)
บัญชีระบุพยานเอกสาร

บัญชีระบุพยานเอกสาร
วันที่

ข้าพเจ้า
ขอระบุพยานเอกสาร รวม
ลําดับ
๑.

ชื่อพยานเอกสาร

ชื่อพยานเอกสาร
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น
ชื่อพยานเอกสาร
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น

/

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง
วิธีการได้มา
นํา/เรียก

ชื่อพยานเอกสาร/ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง

เหตุผลความจําเป็น

๓.

เดือน

ลําดับ

ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง

๒.

เรื่องพิจารณาที่

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ นบั ญ ชี ระบุ พยานเอกสาร จํ านวน ๑ ชุ ด พร้ อมสํ าเนาและรั บรองความถู กต้ อง
เป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบัญชีระบุพยานเอกสารผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง
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162

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๒)
บัญชีระบุพยานวัตถุ

บัญชีระบุพยานวัตถุ
เรื่องพิจารณาที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
ขอระบุพยานวัตถุ รวม

ลําดับ

ลําดับ

ชื่อพยานวัตถุ /ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง

๑.

ชื่อพยานวัตถุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น

๒.

ชื่อพยานวัตถุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น

๓.

ชื่อพยานวัตถุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น

/

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง
วิธีการได้มา
นํา/เรียก
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ น บั ญ ชี ระบุ พ ยานวั ต ถุ จํ านวน ๑ ชุ ด พร้ อ มสํ าเนาและรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
เป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบัญชีระบุพยานวัตถุผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๓)
หนังสือให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

เรื่องพิจารณาที่

163

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ถึง
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ด้วยผู้ร้องได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีของผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มีข้อความตาม
สําเนาคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว
จึงให้ท่านทําคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน
นับแต่วันได้รับหนังสือนี้

(
โทร
โทรสาร
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.
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164

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๔)
หนังสือแจ้งผู้ถกู ร้องให้มารับสําเนาคําร้อง

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

ถึง

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ด้วยผู้ร้องได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีของผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

จึงให้ท่านมารับสําเนาคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อทําคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ณ ที่ทําการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในวัน เวลาทําการ ภายใน
นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งนี้

(
โทร
โทรสาร
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165

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๕)
หนังสือแจ้ง

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

ถึง

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ตามที่

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

นั้น

จึงแจ้งมายังท่านเพื่อ
(
โทร
โทรสาร
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166

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๖)
หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

ถึง

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ด้วย
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา จึง
ทั้ งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยวิธีพิ จารณาของศาลรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๒๗ วรรคสาม

(
โทร
โทรสาร
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167

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๗)
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ประกาศ ณ วันที่

พุทธศักราช

(
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๘)
บันทึกคําเบิกความพยาน

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้าชื่อ
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน
สถานที่ติดต่อ
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร
เกี่ยวข้องในคดี เป็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนแล้ว
นามสกุล
สัญชาติ
พ.ศ.
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

อายุ

ปี

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอเบิกความเป็นพยานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการบันทึกด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียง
และอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือ
ไว้แล้ว ถูกต้องเป็นความจริง/อ่านแล้ว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พยาน
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๙)
บันทึกคําแถลงการณ์เปิดคดี/ปิดคดีด้วยวาจา

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้าชื่อ
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน
สถานที่ติดต่อ
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร
เกี่ยวข้องในคดี เป็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนแล้ว
นามสกุล
สัญชาติ
พ.ศ.
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

อายุ

ปี

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอแถลงการณ์เปิดคดี/ปิดคดีด้วยวาจาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการบันทึกด้วยอุปกรณ์
บันทึกเสียงและอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือ
ไว้แล้ว ถูกต้องเป็นความจริง/อ่านแล้ว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๐)
รายงานการพิจารณาคณะตุลาการ
(คณะที่ )

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

(

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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.
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(

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

.
)
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๑)
รายงานการพิจารณาคดี

เรื่องพิจารณาที่

171

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

(
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172

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ๒ -

เรื่องพิจารณาที่
วันที่

/

เดือน

(

(

(

(

:
พุทธศักราช ๒๕

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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.

.
)

(

.
)

(

.
)

(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

.
)

.
)

.
)
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

173

(๒๒)
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําสั่งที่

/

เรื่องพิจารณาที่
วันที่

เดือน

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง
ระหว่าง

ผู้ถูกร้อง

เรื่อง

.
.
.

(
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
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(๒๓)
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่

/

เรื่องพิจารณาที่
วันที่

เดือน

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

.
.
.

(
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(คําวินิจฉัยที่

(

(

(

(

- ๒ -

/ )

.
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
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(๒๔)
บันทึกการอ่านคําวินิจฉัย

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง
นัดฟังคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้

ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคําวินิจฉัยที่ ../.... ลงวันที่

(
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๕ และข้ อ ๑๕ วรรคสี่ และวรรคห้ า แห่ ง ข้ อ ก าหนด
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะยื่นคาร้องผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์จะต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ในระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่า
ผู้ที่ได้ยื่นคาร้องผ่านทางระบบดังกล่าวได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบดังกล่าวนั้น
ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องทางระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกาหนด โดยไม่ต้องจัดทาสาเนาคาร้อง
เอกสารประกอบคาร้อง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล
ข้อ ๔ การยื่นคาร้องผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
เมื่อระบบได้แจ้งข้อความยืนยันการรับเอกสารเข้าสู่ระบบไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือได้ออก
เอกสารยืนยันการรับเอกสารเข้าสู่ระบบ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ยื่นทางระบบ
รวมถึงวันเวลาที่ยื่นคาร้องเสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นเอกสาร
หากผู้ ร้ อ งประสงค์ จ ะยื่ น ค าร้ อ งเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นทางระบบงานคดี รั ฐ ธรรมนู ญ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
ผู้ร้องจะต้องระบุเลขเรื่องพิจารณาที่ได้รับแจ้ง และดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่สานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญกาหนด
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ก ารใดต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ มี ห ลั ก ฐานเป็ น หนั ง สื อ
มีเอกสารมาแสดง หรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือ ถ้าได้มีการจัดทาข้อความขึ้น เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้น
ได้ทาเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ มีเอกสารมาแสดง หรือแสดงพยานหลักฐานที่เป็นหนังสือแล้ว
หนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง หากมีภาพ เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร
หรือข้อความใดปรากฏอยู่ด้ว ย อัน แสดงให้ เห็ น ได้โดยชัด แจ้งหรือโดยปริยายว่า เป็น หนั งสือหรือ
หลักฐานเป็นหนังสือที่ทาขึ้นโดยบุคคลใดให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็น
เป็นอย่างอื่น
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หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ผู้ ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าร้ อ งหรื อ เอกสารอื่ น ใดทางระบบงานคดี รั ฐ ธรรมนู ญ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มีหน้ าที่ติด ตามผลคาสั่งเกี่ยวกับคาร้องหรือเอกสารที่ได้ยื่นไว้ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ช่องทางอื่นตามที่ได้แจ้งไว้ในคาร้อง
ข้อ ๗ ส านวนคดี เอกสารของคู่ ก รณี พยานหลั ก ฐาน รายงานกระบวนพิ จ ารณา
คาวินิจฉัย คาสั่ง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในสานวนคดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสาเนาคู่ฉบับ
ถ้าศาลเห็นสมควร จะมีคาสั่งให้เก็บรักษาหรือนาเสนอในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารนั้น
บรรดาเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ได้ดาเนินการผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีของศาลในคดีใดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวนจัดเก็บสานวนคดี
ตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการงานคดี
ข้อ ๘ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
นุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

181

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนาระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการยื่นคาร้อง
หรือหนั งสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย คาชี้แ จง คาร้องทั่ว ไปหรือเอกสารอื่นใดในคดีรัฐธรรมนูญ
ทุกประเภทของคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ผู้ที่ได้ยื่นคาร้องสามารถติดตามความคืบหน้าของคดี
หรือผลของคาวินิจฉัยหรือคาสั่งเกี่ยวกับคาร้องหรือเอกสารที่ได้ยื่นไว้ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๕ และข้ อ ๑๕ วรรคสี่ และวรรคห้ า แห่ ง ข้ อ ก าหนด
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยื่นคาร้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ที่ได้ยื่นคาร้องหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ าที่
ติ ด ตามความคืบ หน้ า ของคดีห รื อผลของคาวินิ จ ฉัย หรื อค าสั่ งเกี่ย วกับ คาร้อ งหรื อเอกสารที่ไ ด้ยื่น ไว้
ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่น
ตามที่ได้แจ้งไว้ในคาร้องหรือเอกสารอื่นใด
เมื่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งผลของคาวินิจฉัยหรือคาสั่ง รวมทั้งผลการพิจารณาวินจิ ฉัย
เกี่ยวกับคาร้องหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ยื่นไว้ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ยื่น
คาร้องหรือเอกสารนั้นทราบโดยชอบแล้วนับแต่วันที่ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ แห่งประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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“ข้ อ ๗/๑ ผู้ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ค าชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหา ค าร้ อ งทั่ ว ไป/ค าขออื่ น ค าชี้ แ จง
บันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็ น คาคัดค้าน คาแถลงการณ์เปิดคดี คาแถลงการณ์ปิดคดี
หรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ของคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้นาความใน
ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
วรวิทย์ กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง ข้อปฏิบตั ิและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
ทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๗/๑ แห่งประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงประกาศกาหนดข้อปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ และขนาดของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสาร
อื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข
ประเภท รู ป แบบ และขนาดของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการยื่ น ค าร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท
รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขก่อนการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
(๑) ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสาร
อื่นใดทางระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยอมรับข้อปฏิบัติและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ใน
ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องทาการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกาหนด เพื่อกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ก่อนเข้าสู่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
(๒) ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านสาหรับระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิ เล็กทรอนิกส์ที่ผู้ลงทะเบียน
ได้รับสามารถใช้ในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
ในคดีรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของคดีและการติดตาม
ความคืบหน้าของคดีหรือผลของคาวินิจฉัยหรือคาสั่งเกี่ยวกับคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารที่ได้ยื่นไว้ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทะเบียน
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๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การนาชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบงานดังกล่าว
(๓) ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อกาหนดการใช้งาน สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ของผู้นั้น
ข้อ ๕ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดเมื่อเข้าสู่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
(๑) การยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย คาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คาร้อง
ทั่วไป/คาขออื่น คาชี้แจง บันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น คาคัดค้ าน คาแถลงการณ์
เปิดคดี คาแถลงการณ์ปิดคดี หรือเอกสารอื่นใดของคู่กรณีหรือผู้เกีย่ วข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้
ถ้อยคาสุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนดของศาลรัฐธรรมนูญ สาหรับการขอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสอง สามารถจัดทาเป็นหนังสือราชการได้
(๒) เลือกประเภทผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง ประเภทคดี และระบุรายละเอียดที่จาเป็นของผู้ร้อง
ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องกับคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
(๓) กรอกข้อมูลรายละเอียดในคาร้องหรือหนังสือขอให้ ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิ จฉัย
หรือเอกสารอื่นใดตามที่ระบบกาหนด
(๔) เอกสารประกอบการยื่ น ค าร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
หรือเอกสารอื่นใดที่จะแนบเข้าสู่ระบบก่อนยืนยันการส่งนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๔.๑) คาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด ทั้งนี้
การลงลายมือชื่อของผู้ยื่นในเอกสารดังกล่าว สามารถใช้ข้อความชื่อและชื่อสกุลของผู้ยื่นตามแบบฟอร์ม
ที่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์จัดทาขึ้นแทนการลงลายมือชื่อก็ได้
(๔.๒) เอกสารประกอบค าร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
หรือเอกสารอื่นใดในแต่ละประเภทคดีตามรายการที่จาเป็นตามที่ระบบกาหนดไว้
(๔.๓) กรณีที่มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน จะต้องแนบใบมอบฉันทะ
ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซงึ่ ปรากฏ
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(๕) ผู้ยื่นจะต้องจัดทาคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิ จฉัยหรือเอกสารอื่นใด
และเอกสารประกอบคาร้องหรือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดตาม (๔) ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามประเภท รูปแบบ และขนาดข้อมูลของอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนด
(๖) เมื่อผู้ยื่นได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ
ยื น ยั น การรั บ เอกสารทางระบบงานคดีรั ฐธรรมนู ญอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละทางไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์
ที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ยื่นทางระบบ รวมถึงวันเวลา
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ที่ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดเสร็จสมบูรณ์เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสาร
(๗) เมื่อผู้ยื่นได้ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
ทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หากกฎหมายกาหนดให้ผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อหรือรับรอง
ข้อความในเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นได้ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารนั้นแล้ว และ
ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารนั้น
(๘) ผู้ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดมีหน้าที่
ติ ด ตามความคืบ หน้ า ของคดีห รื อผลของคาวินิ จ ฉัย หรื อค าสั่ งเกี่ย วกับ คาร้อ งหรื อเอกสารที่ไ ด้ยื่น ไว้
ซึ่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงทะเบียน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นตามที่ได้แจ้งไว้ในคาร้องหรือเอกสารอื่นใด
เมื่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งผลของคาวินิจฉัยหรือคาสั่ง รวมทั้งผลการพิจารณาวินจิ ฉัย
เกี่ยวกับคาร้องหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ยื่นไว้ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ยื่น
คาร้องหรือเอกสารนั้นทราบโดยชอบแล้วนับแต่วันที่ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ข้อ ๖ ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องหรือ
หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
มีดังนี้
(๑) กรณีเอกสาร ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท PDF โดยมีมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับความละเอียด
ของภาพ อย่างน้อย ๒๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi)
(๒) กรณีภาพถ่าย ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท JPG JPEG หรือ PNG กรณีภาพเคลื่อนไหว
ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP4 MPEG หรือ WMV หรือกรณีเสียง ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP3
MP4 หรือ WMV จานวนไม่เกิน ๒ ไฟล์
(๓) ขนาดของไฟล์ทั้งหมดรวมต้องไม่เกิน ๕๐ เมกะไบต์ (Megabyte)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองหนังสือ
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ”
*******************

ที่ปรึกษา
๑. นายเชาวนะ ไตรมาศ
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
		 เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
ทีป่ รึกษาคณะท�ำงาน
		 รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓. นายมนตรี กนกวารี
ทีป่ รึกษาคณะท�ำงาน
		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี
คณะท�ำงาน				
๑. นายบุญเสริม นาคสาร
ประธานคณะท�ำงาน
		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
๒. นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
คณะท�ำงาน
		 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
๓. ว่าที่เรือตรีดิเรก สุขสว่าง
คณะท�ำงาน
		 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
๔. นางอัจฉราพร นาคสาร
คณะท�ำงาน
		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
๕. นายสุภัทร แสงประดับ
คณะท�ำงาน
		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี ๕
๖. นายณเรศ บัวเกศ
คณะท�ำงาน
		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
๗. นายสรรักษ์ เลี่ยมสุวรรณ
คณะท�ำงาน
		 นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
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๘. นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ
		 นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๙. นางสาวนฤมล แซ่โง้ว
		 นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๐. นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
		 นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๑. นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์
		 นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๒. นางสาวชิดชนก เทพสุนทร
		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
๑๓. นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย
		 นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี
		 นักจัดการงานทั่วไป
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