คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ความมุงหมายของกฎหมาย
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๓ วรรคสี่๑ มาตรา ๒๐๘
วรรคหา๒ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง๓ มาตรา ๒๑๓๔ และมาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง๕ บัญญัติใหการสรรหาและ
การวินิจฉัยการพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหนาที่และอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑๖ มีจํานวน
๘๓ มาตรา โดยแบงออกเปน ๔ หมวด ไดแก หมวด ๑ ศาล (มาตรา ๗) หมวด ๒ องคประกอบของ
ศาล (มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๖) หมวด ๓ การพิจารณา (มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๗๑) และหมวด ๔
๑

รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๓ วรรคสี่ บัญญั ติวา ให คณะกรรมการสรรหา
ดําเนิ นการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ บัญญัติไว ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๘ วรรคหา บัญญัติวา การรองขอ ผูมีสิทธิรองขอ
การพิ จ ารณา และการวิ นิจ ฉั ย ตามวรรคสี่ ให เปน ไปตามหลัก เกณฑแ ละวิธี ก ารที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง บัญญัติวา การยื่นคํารองและเงื่อนไขการ
ยื่นคํารอง การพิจารณาวินจิ ฉัย การทําคําวินิจฉัย และการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แลว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัติวา บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุมครองไวมีสิทธิยื่นคํารอ งตอ ศาลรั ฐ ธรรมนูญ เพื่อ มีคํา วินิจ ฉัย วา การกระทํา นั้ น ขัด หรื อ แยงตอ รั ฐ ธรรมนู ญ
ทั้ ง นี ้ ตามหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่ อ นไขที่ บั ญ ญัติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว า ด วยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคง
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวขอ งที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗
ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลาที่ยัง
ไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหการสรรหาและการวินิจฉัยการพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหนาที่และ
อํ า นาจของศาลรั ฐธรรมนูญ และการดํา เนิน งานของศาลรั ฐ ธรรมนูญ เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๑/๒
มีนาคม ๒๕๖๑)

๒
การทํ าคํา วิ นิจฉัยหรือคํา สั่ง (มาตรา ๗๒ ถึง มาตรา ๗๘) ตลอดจนมีบ ทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๙ ถึ ง
มาตรา ๘๓) มีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้
๒.๑ บทนิยามศัพท (มาตรา ๔)
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ศาล” หมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
“ตุลาการ” หมายความวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
“คดี” หมายความวา กระบวนพิจารณานับตั้งแตที่ไดยื่นคํารองหรือหนังสือตอศาลเพื่อขอใหพิจารณา
วินิจฉัย
“คํารอง” หมายความวา คํารองที่ยื่นตอศาลเพื่อขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
“คูกรณี” หมายความวา ผูรองหรือผูถูกรอง และใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย
“ผูรอง” หมายความวา ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นไมวาจะเสนอโดยคํารองหรือโดยหนังสือ
“ผูถูกรอง” หมายความวา ผูถูกกลาวหาตามคํารองหรือผูซึ่งตองปฏิบัติตามหนังสือที่ยื่นตอศาลเพื่อ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
“ผูเกี่ยวของ” หมายความวา หนวยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับคดี
“กระบวนพิ จ ารณา” หมายความว า การกระทํ า ใด ๆ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระทําโดยคูกรณี หรือโดยศาล หรือตามคําสั่งศาล ไมวา
การนั้ นจะเปนโดยคูกรณีฝา ยหนึ่งกระทํา ตอศาล หรือตอฝา ยใดฝา ยหนึ่ง หรือศาลกระทําตอคูกรณีฝ ายใด
ฝายหนึ่งหรือทุกฝาย รวมถึงการสงคํารองและเอกสารอื่น ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น
“การพิ จารณาคดี” หมายความวา การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึ งการไต สวน การประชุ ม
ปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา
“การนั่งพิจารณา” หมายความวา การที่ศาลออกนั่ง เกี่ย วกับ การพิจ ารณาคดี โ ดยคูกรณีมีสิทธิมา
อยูตอหนาศาล
๒.๒ การแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคล และการประกาศหรือเผยแพรใหประชาชน
ทราบเปนการทั่วไป (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
ในกรณีที่พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญนี้มิไดกํา หนดไวเ ปน ประการอื่น การใดที่กํ าหนดให
แจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารให
บุคคลนั้น ณ ภูมิลําเนาหรือที่อยูท่ปี รากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
ให ถื อ ว า ได แ จ ง ยื่ น หรื อ ส ง โดยชอบด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ล ว และในกรณี ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ใหถือ
วาการประกาศหรือเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ หรือวิธีการอื่นใดที่ป ระชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว
๒.๓ อํานาจของศาลหรือหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลในการกําหนดหรือมี
คําสั่งเรื่องใดอันมิใชเกี่ยวกับการพิจารณาคดี (มาตรา ๕ วรรคสอง)
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหศาลหรือหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงาน
ธุรการของศาลมีอํา นาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดอันมิใชเกี่ยวกับการพิจารณาคดี ถา มิไดกําหนดวิธีการไว
เป นการเฉพาะ ใหศาลหรือ หัว หนา หนว ยงานที่รับ ผิดชอบงานธุรการของศาลกํา หนดโดยทํา เป นระเบี ยบ

๓
ประกาศ หรือคําสั่ง แลวแตกรณี และถาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นใชบังคับแกบุคคลทั่วไป ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และใหดําเนินการประกาศตามาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ดวย ทั้งนี้ ถาระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งใดมีการกํา หนดขั้นตอนการดําเนินงานไว ศาลหรือหัวหนาหนว ยงานที่รับผิดชอบงานธุ รการของศาล
ตองกํา หนดระยะเวลาการดํา เนินงานในแตละขั้นตอนใหชัดเจนดวย
๒.๔ ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๖)
ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออก
ขอกําหนด ระเบียบ และประกาศของศาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
การออกขอ กํา หนด ระเบีย บ หรือ ประกาศของศาล ใหเ ปน ไปตามมติข องคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๒.๕ หมวด ๑ ศาล (มาตรา ๗)
ใหศาลมีหนาที่และอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย
(๒) คดีเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ
(๓) คดี เ กี่ ย วกั บ การร อ งขอให เ ลิ ก การกระทํ า ล ม ล า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดรับประโยชนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หนาที่ของรัฐ
(๕) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(๖) คดีเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของ
รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว
(๗) คดีเ กี ่ย วกับ การเสนอ การแปรญัต ติ หรือ การกระทํา ดว ยประการใด ๆ ที ่ม ีผ ลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวา โดยทางตรงหรือทางออมในการใช
งบประมาณรายจาย
(๘) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา
(๙) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเปนรัฐมนตรี
(๑๐) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๑๑) คดีที่ผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวรองขอวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ
(๑๒) คดีเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
(๑๓) คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหอยูในเขตอํานาจ
ของศาล
๒.๖ หมวด ๒ องคประกอบของศาล (มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๖)
๒.๖.๑ องคประกอบของศาล (มาตรา ๘)
ศาลประกอบด ว ยตุ ล าการจํา นวน ๙ คน ซึ่ง พระมหากษั ต ริย ท รงแต งตั้ ง จากบุ ค คล
ดังตอไปนี้

๔
(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกามาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป ซึ่งไดรับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๓ คน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งดํา รงตํา แหนงไมต่ํา กว า ตุลาการศาลปกครองสูง สุ ด
มาแล ว ไมนอ ยกวา ๕ ป ซึ่ง ไดรับ คัด เลือ กโดยที่ป ระชุม ใหญตุล าการในศาลปกครองสูง สุด จํา นวน
๒ คน
(๓) ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ส าขานิติศาสตร ซ่ึง ไดรั บ การสรรหาจากผู ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รง
ตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป และยังมีผลงานทาง
วิชาการเปนที่ประจักษ จํานวน ๑ คน
(๔) ผูท รงคุณวุฒิส าขารัฐ ศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรซึ่ง ไดรับ การสรรหาจากผูดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํา รงตํา แหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
๕ ป และยังมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ จํานวน ๑ คน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการสรรหาจากผูรับหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี
หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุดมาแลวไมนอยกวา ๕ ป จํานวน ๒ คน
ในกรณีไมอาจเลือกผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ ประชุมใหญศาลฎีกาจะ
เลือกบุคคลจากผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาในศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา ๓ ปก็ได
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับถึงวันที่ไดรับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข ารับการ
สรรหา แลวแตกรณี ในกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา
ลงก็ได แตจะลดลงเหลือนอยกวา ๒ ปมิได
๒.๖.๒ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐)
๒.๖.๒.๑ คุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๙)
นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แลว ตุลาการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวา สี่สิบหา ปแ ตไมถึง ๖๘ ปในวันที่ไดรับ การคัดเลือกหรือวันสมัครเขา
รับการสรรหา
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๖.๒.๒ ลักษณะตองหามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๐)
ตุลาการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๕) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

๕
(๘) อยูในระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๑๐) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่
หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยตองคํา พิพ ากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนา ที่ราชการหรือตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายวา ดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวา ดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต
นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคา มนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๕) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลวินิจฉัยวามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
(๑๖) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํา รงตําแหนง
ทางการเมืองมีคํา พิ พ ากษาว าฝา ฝนหรือไมป ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย า งร า ยแรง หรื อ เปน ผู มี
พฤติการณรํา่ รวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๑๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป นหรื อเคยเปน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ข า ราชการการเมื อ ง
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในระยะ ๑๐ ป กอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๑๙) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตํา แหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะ ๑๐ ป
กอนเขารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๒๐) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

๖
๒.๖.๓ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๑)
เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการในสัดสวนที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่ง องคกรอิสระแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไมมี
ลักษณะตองหา มตามมาตรา ๑๐ และไมเคยปฏิบัติหนา ที่ใด ๆ ในศาลหรือองคกรอิสระ องคกรละหนึ่งคน
เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
๒.๖.๔ วาระการดํารงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๗)
ตุลาการมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่ตุลาการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหตุลาการที่พนจากตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาตุลาการที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
๒.๖.๕ การพนจากตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๘)
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตุลาการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบ ๗๕ ป
(๕) ศาลมีมติใหพนจากตําแหนงดว ยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของตุลาการทั้งหมด
เทาที่มีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
(๖) ตอ งคํา พิพ ากษาศาลฎีก าหรือ ศาลฎีก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํา รงตํา แหนง ทาง
การเมืองวาเปนผูมีพ ฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่
หรือใชอํ า นาจขั ดตอบทบัญ ญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมาย หรื อฝา ฝน หรือไมป ฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอยางรายแรง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตําแหนงใหพนจากตําแหนงตุลาการดวย
ในกรณีที่มีปญหาวาตุลาการผูใดพนจากตําแหนงตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม ใหเปนหนาที่และ
อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
ในกรณี ที่ไมมีผู ดํารงตําแหนงประธานศาลรั ฐธรรมนูญ หรื อมี แตไม อาจปฏิ บัติหน าที่ ไ ด ให
ตุลาการเลือกตุลาการคนหนึ่งทําหนาที่แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๗ หมวด ๓ การพิจารณา (มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๔๐)
๒.๗.๑ สวนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๔๐)
๒.๗.๑.๑ การพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวน (มาตรา ๒๗)
การพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวนโดยใหศาลมีอํานาจคนหาความจริงไมวาจะเปน
คุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งได และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟงพยานหลักฐานไดทุก

๗
ประเภท เว น แต จ ะมี กฎหมายบัญ ญั ติห า มรับ ฟ ง ไว โ ดยเฉพาะ ไม ว า การไต ส วนพยานหลั ก ฐานนั้ น จะมี
ขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาศาลไดใหโอกาสแก
คูกรณีในการนํา สืบพยานหลักฐานหักลางแลว ก็ใหศาลรับฟงได ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองตรงตาม
ความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
การพิ จ ารณาของศาลต อ งเป น ไปโดยรวดเร็ว ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และขอกําหนดของศาล
ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหหนวยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน ดํา เนิน การใดเพื่อ
ประโยชนแหงการพิจารณาได
๒.๗.๑.๒ ทีท่ ําการศาล และวันหรือเวลาทํางานของศาล (มาตรา ๒๙)
การพิจารณาคดีจะตองกระทํา ณ ที่ทําการศาลในวันที่ศาลเปดทําการและตามเวลา
ทํางานที่ศาลไดกําหนดไวในขอกําหนดของศาล แตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเปนการจําเปน ศาลจะมีคําสั่ง
กําหนดการพิจารณาคดี ณ สถานที่อื่น หรือในวัน หรือเวลาใด ๆ ก็ได
๒.๗.๑.๓ การนับ ระยะเวลา และการยนหรือขยายระยะเวลา (มาตรา ๓๐
และมาตรา ๓๑)
การนับระยะเวลาที่มีวันเริ่มตนและวันสุดทาย ใหนับวันถัดไปเปนวันเริ่มตน และถา
วันสุดทายของระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทํา การของศาล ใหนับ วันทํ าการถัดไปเปนวัน
สุดทายของระยะเวลา
ระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือในขอกําหนด
ของศาล หรือตามที่ศาลกําหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีรองขอ ศาลอาจยนหรือขยายไดตามความ
จําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม เวนแตรฐั ธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ
๒.๗.๑.๔ การคัดคานตุลาการ (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๗)
ตุลาการอาจถูกคัดคานไดในเหตุตาง ๆ เชน เคยเปนผูพิพ ากษาหรือตุลาการใน
ศาลอื่นหรือเคยเปนอนุญาโตตุลาการซึ่งเคยพิจารณาวินิจฉัยในคดีหรือประเด็นที่เกี่ยวของกับคดีที่ขอใหวินิจฉัย
นั้ น มาก อ น เปน หรื อ เคยเปน สามี ห รื อ ภริ ย า หรื อ ญาติ ข องคู ก รณีฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง คื อ เป น บุ พ การี ห รื อ
ผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติทางการสมรสนับได
เพียงสองชั้น หรือเคยใหถอยคํา หรือใหความเห็น ในฐานะพยานโดยที่ไ ดรู เห็นเหตุการณในคดี ในศาลอื่นซึ่ง
พิจารณาวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวกับคดีที่ขอใหวินิจฉัยนั้นมากอน เปนตน ทั้งนี้ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการ
พิจารณาคดี หรือการทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่งคดีไมได เวนแตมีเหตุที่อาจถูกคัดคาน และเมื่อมีการขอถอนตัว
และศาลอนุญาตแลว ใหตุลาการซึ่งขอถอนตัวงดการปฏิบัติหนาที่ในคดีนั้น
๒.๗.๑.๕ การรักษาความสงบเรียบรอยของการพิจารณาคดี และการละเมิด
อํานาจศาล (มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙)
ศาลมีอํานาจรักษาความสงบเรียบรอยของการพิจารณาคดีในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลที่
เขา มาหรือจะเขามาในที่ทําการศาล หรือบริเวณที่ทําการศาล หรือเขาฟงการไตสวนของศาล หรือในกรณีมี
ความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลอาจมีคําสั่งใหบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลใดกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เพื่อใหการพิจารณาคดีดําเนินไปโดยสงบเรียบรอยและ
รวดเร็ว ทั้งนี้ ศาลมีอํานาจออกขอกํา หนดของศาลเกี่ย วกั บการปฏิบัติการ เพื่ อให การดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

๘
ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลหรือคําสั่งศาลใหถือเปนการละเมิดอํานาจศาล และให
ศาลมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือน โดยจะมีคําตําหนิเปนลายลักษณอักษรดวยหรือไมก็ได
(๒) ไลออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การสั่งขางตน ใหศาลพิจารณาเทาที่จาํ เปนตามพฤติการณแหงกรณี และหากเปน
การสั่งลงโทษตาม (๓) ตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสองในสามของตุลาการทั้งหมดเทาที่มีอยู โดยให
นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
การวิจ ารณคํา สั่ง หรือ คํา วิ นิจ ฉัย คดีที่ กระทํา โดยสุจ ริ ตและมิไ ดใช ถอ ยคํา หรื อ มี
ความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดราย ไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
๒.๗.๑.๖ การจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาที่พัก ของบุคคลใดที่ศาล
เรียกมาในการไต สวน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ (มาตรา ๔๐)
การจายคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาที่พัก ของบุคคลใดที่ศาลเรีย กมาใน
การไตสวน ตลอดจนคา ใชจา ยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วกับ การดํา เนิน การใดเพื่อ ประโยชนแ หง การพิจารณาคดีของ
ศาลใหเปนไปตามประกาศของศาล
๒.๗.๒ สวนที่ ๒ การยื่นคํารองและการยื่นหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา
๔๑ ถึงมาตรา ๕๑)
๒.๗.๒.๑ คํารองหรือหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา ๔๑)
ผูท่ีจะขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ จะตองเปนบุคคล คณะบุคคล
หรือองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น
การขอใหศาลพิจ ารณาวินิจ ฉัย คดีตามมาตรา ๗ ให กระทํา เปน คํา รอ งตามแบบ
ที่กํา หนดในขอ กําหนดของศาล เวนแตการขอใหศาลพิจ ารณาวินิจ ฉัยคดี ในกรณีดังต อไปนี้ ใหจั ดทําเปน
หนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย
(๑) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิก แหง สภานั้น ๆ หรือ นายกรัฐ มนตรีข อใหศ าลพิจ ารณาความชอบดว ยรัฐธรรมนูญ ของรา ง
กฎหมาย
(๒) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอใหศาลพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
(๓) ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอใหศาลพิจารณาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด
(๔) สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ ขอใหศาล
พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจ
(๕) ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดี
เกี่ ย วกั บ การเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การอย า งเดี ย วกั น หรื อ คล า ยกั น กั บ หลั ก การของร า ง
พระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว
(๖) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิก แหง สภานั้น ๆ ขอใหศ าลพิจ ารณาวินิจ ฉัย คดีเ กี่ย วกับ ความชอบด ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของรา ง
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา

๙
(๗) คณะรัฐมนตรีขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
(๘) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาสงความเห็น
ของสมาชิกแหงสภานั้น ๆ ขอใหศาลพิจ ารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนู ญของรางรัฐธรรมนูญ แก ไข
เพิ่มเติม
(๙) การขอให ศ าลพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ตามมาตรา ๗ (๑๓) ที่ ข อ กํ า หนดของศาล
กําหนดใหทําเปนหนังสือ
การดําเนินการตาม (๒) ใหสงความเห็นหรือคําโตแยงของคูความพรอมดวยเหตุผล
ไปยั งสํา นักงานศาลยุ ติธ รรม สํ า นักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนู ญ แลว แตก รณี เพื่ อสงใหศ าล
พิจารณาวินิจฉัย
๒.๗.๒.๒ ลักษณะของคํารองขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา ๔๒)
คํารองตองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพ มีรายการครบถวนตามแบบที่กําหนดใน
ขอกําหนดของศาล ซึ่งอยางนอยตองระบุ
(๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง
(๒) เรื่องหรือการกระทําทั้งหลายอันเปนเหตุใหตองขอใหศาลมีคําวินิจฉัยพรอมทั้ง
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เกี่ยวของ
(๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคํารอง
(๔) คํ า ขอที่ ร ะบุ ค วามประสงค จ ะให ศ าลดํ า เนิ น การอย า งใดพร อ มทั้ ง เหตุ ผ ล
สนับสนุนโดยชัดแจง
ใหคูกรณีจัดทําสําเนายื่นตอศาลตามจํานวนที่กําหนดในขอกําหนดของศาล และ
หากคํารองใดมีรายการไมครบถวน หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขา ใจได ใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ของศาลใหคําแนะนําแกผูรองเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคํารองนั้นใหถูกตอง
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา ผูรอ งจะดําเนินการทั้งปวงดวยตนเองหรือจะมอบฉันทะ
ใหทนายความหรือบุคคลอื่นยื่นคํารองหรือดําเนินคดีแทนผูรองได ผูรับมอบฉันทะตองบรรลุนิติภาวะแลว และมี
ความรูความสามารถที่อาจดําเนินการแทนผูมอบฉันทะได
๒.๗.๒.๓ ลักษณะของหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา ๔๓)
หนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีใหทําเปนหนังสือราชการโดยอยางนอยตองระบุ
รายละเอียดแหงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ ความประสงคที่จะใหศาลดําเนินการ และมาตราของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
๒.๗.๒.๔ คดีเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระ (มาตรา ๔๔)
การยื่นขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรอิสระตองเปนปญหาซึ่งเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจที่เกิดขึ้นแลว โดย
ในกรณีที่ปญหานั้นเกิดขึ้นกับหนวยงานใด ใหหนวยงานนั้นเปนผูมีสิทธิยื่นหนังสือตอศาลขอใหศาลพิจารณา
วินิจฉัย ในกรณีที่เปนปญหาโตแยงระหวางหนวยงาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีสิทธิยื่นหนังสือตอศาลเพื่อ
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย

๑๐
๒.๗.๒.๕ คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟองหนวยงานของรัฐเพื่อใหไดรบั ประโยชน
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ (มาตรา ๔๕)
บุ ค คลหรื อชุ ม ชนซึ่ งเป น ผู ไ ด รั บ ประโยชน โ ดยตรงจากการทํ า หน า ที่ ข องรั ฐตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ และไดรับความเสียหายจากการไมปฏิบัติหนาที่ข องรัฐ หรือการปฏิบัติ
หนาที่ไมถูกตองครบถวนหรือลาชาเกินสมควร ยอมมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ (๔) ได
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลหรือชุมชนนั้นไดรองขอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดใหตนหรือชุมชน
ไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมดําเนินการ หรือไม
ดําเนิน การภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง และบุคคลหรือชุมชนได
โตแยงการดําเนินการหรือไมดําเนินการดังกลาวเปนหนัง สือตอหนวยงานนั้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ทราบหรือวันที่ไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจง และ
(๒) บุคคลหรือชุมชนตาม (๑) ไดยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินวาหนวยงานของ
รัฐตาม (๑) มิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มี
หนังสือโตแยงตาม (๑) ในกรณีนี้ หากผูตรวจการแผนดินเห็นวาหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
ถูกตองครบถวนแลว ใหแจงใหผูรองและหนวยงานของรัฐทราบ แตหากผูตรวจการแผนดินเห็นวาหนวยงาน
ของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีทราบถึงการดังกลาว
(๓) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผูตรวจการแผน ดินและสั่งการตามที่
เห็นสมควร ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการหรือหนวยงานใดเปนผูพิจารณาและเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเปนประการใดแลว ใหแ จง
ให บุค คลหรือ ชุม ชนทราบ หากบุค คลหรือ ชุม ชนเห็น วา การสั ่ง การของคณะรัฐ มนตรีย ัง มิไ ดป ฏิบ ัติ
ใหถ ูก ตอ งครบถว นตามรัฐ ธรรมนูญ หมวด ๕ หนา ที ่ข องรัฐ อาจยื ่น คํ า รอ งขอใหศ าลวิ นิ จ ฉั ย ตาม
มาตรา ๗ (๔) ไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ในระหว า งการพิ จ ารณาคดี ต ามมาตรานี้ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีไปกอนจนกวาศาลจะมีคําวินิจฉัย
ใหศาลวินจิ ฉัยคดีตามมาตรานี้ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแตวันไดรบั คํารอง
๒.๗.๒.๖ คดีที่ผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวรองขอวาการ
กระทํานั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘)
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง และไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ยอมมี
สิทธิยื่นคํารองขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีได โดยจะตองยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินเสียกอน ในกรณีที่
ผูตรวจการแผนดินไมยื่นคํา รองหรือไมยื่นคํารองภายในกําหนดเวลา ผูถูกละเมิดมีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอ
ศาลได ทั้งนี้ การยื่นคํารองตองระบุการกระทําที่อางวาเปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให
ชัดเจนวา เปนการกระทําใดและละเมิดตอสิทธิหรือเสรีภาพของตนอยางไร หากเปน ในกรณีที่ศ าลเห็น วา
คํารองไม เปนสาระอันควรไดรับการวินิจ ฉัย ศาลจะไมรับคํา รองดังกลาวไวพิจารณาก็ได
การใชสิทธิยื่นคํารองตองเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิด
จากการกระทําของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ และตองมิใชเปนกรณี
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) การกระทําของรัฐบาล

๑๑
(๒) รัฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ไดกํา หนดกระบวนการรอ ง
หรือผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยไวเปนการเฉพาะแลว
(๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไวเปนการเฉพาะ และยังมิไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถวน
(๔) เรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่น
มีคาํ พิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
(๕) การกระทําของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
(๖) การกระทํ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของคณะกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุ ติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุล าการทหาร รวมถึงการดํา เนิน การ
เกี่ยวกับวินัยทหาร
๒.๗.๒.๖ คณะตุลาการ (มาตรา ๔๙)
เพื่อ ประโยชนในการพิจารณาวา จะรับ คํา รอ งไวพิจ ารณาหรือไม ศาลจะแตงตั้ง
ตุลาการไมนอยกวา ๓ คน เปนผูพิจารณาก็ได ทั้งนี้ จะแตงตั้งใหมีมากกวาหนึ่งคณะก็ได และคําสั่งของคณะ
ตุลาการใหถือเสียงขางมาก
๒.๗.๒.๖ การสั่งจําหนายคดี (มาตรา ๕๑)
คํารองที่ไดยื่นตอศาลไวแลว กอนศาลจะมีคํา วินิจฉัย หรื อมี คํา สั่ง ถาผูรองตาย
หรือมีการขอถอนคํารอง หรือไมมีเหตุที่จะตองวินิจฉัยคดีนั้น ศาลจะพิจารณาสั่งจําหนายคดีนั้นก็ได เวนแต
การพิจารณาคดีตอไปจะเปนประโยชนตอสาธารณะ
๒.๗.๓ สวนที่ ๓ องคคณะและการพิจารณาคดี (มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๗๑)
๒.๗.๓.๑ องคคณะในการพิจารณาคดีและทําคําวินจิ ฉัย (มาตรา ๕๒)
ในการนั่ ง พิ จ ารณาและทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ตุ ล าการซึ่ ง เป น องค ค ณะทุ ก คนต อ งร ว ม
พิจารณาคดีและรวมทําคําวินิจฉัย เวนแตมีเหตุถูกคัดคาน หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้
องคคณะของศาลในการพิจารณาคดีและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการไมนอยกวา ๗ คน
๒.๗.๓.๒ อํ า นาจของศาลหรือ คณะตุล าการในการสั ่ง ใหคูก รณีที ่ดํ า เนิน
กระบวนพิจารณาไมถูกตอง ใหทําการแกไขใหถูกตอง (มาตรา ๕๓)
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลหรือคณะตุลาการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
แลว แตก รณี อาจมีคํา สั่งใหคูก รณีที่ดํา เนินกระบวนพิจ ารณาไมถูก ตอ ง ใหทํา การแกไ ขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควรได ทั้งนี้ หากคูกรณีไมดําเนินกระบวนพิจารณาตามคําสั่งโดยไมมีเหตุอัน
สมควร กรณีเปนผูรอง ศาลอาจพิจารณาสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยหรือจําหนายคดีนั้นก็ได หากเปน
ผูถูกรอง ใหถือวาผูถูกรองไมติดใจที่จะแกไข และใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
๒.๗.๓.๓ การยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา (มาตรา ๕๔)
เมื่อ ศาลมีคํา สั่ง รับ คํา รอ งที่มีคูก รณีไ วพ ิจ ารณาวิน ิจ ฉัย ใหสง สํ า เนาคํ า รอ งแก
ผูถูกรอง หรือมีคําสั่งแจงใหผูถูกรองมารับสําเนาคํารองภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และเมื่อผูถูกรองไดรับ
สําเนาคํา รอง ใหยื่นคํา ชี้แจงแกขอกลา วหาภายใน ๑๕ วั น นับแตวันที่ไดรับสํา เนาคํา รอ ง หรือภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด ในกรณีผูถูกรองไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในระยะเวลาหรือไมมารับสําเนา

๑๒
คํารองภายในกําหนดเวลา ใหถือวาผูถูกรองไมติดใจที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา และใหศาลดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไป
๒.๗.๓.๔ การแกไ ขเพิ่ม เติมคํา รอ งหรือการแกไ ขเพิ่ม เติมยื่น คํา ชี้แจงแกขอ
กลาวหา (มาตรา ๕๕)
ผู ร อ งจะแกไ ขเพิ ่ม เติม คํ า รอ ง หรือ ผู ถ ูก รอ งจะแกไ ขเพิ ่ม เติม คํ า ชี ้แ จง
แก ขอกล าวหายอมทําได โดยตองยื่นคําขอเสียกอนวั นที่ศาลกําหนดวาจะมี คําวินิ จฉัยไม น อยกว า ๗ วัน
แตในกรณีที่มีการยื่นคําขอกอนวันที่ศาลกําหนดวาจะมีคําวินิจฉัยนอยกวา ๗ วัน หรือที่การแกไขเพิ่มเติมนั้น
ทําใหประเด็นแหงคดีที่จะตองวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ศาลจะไมรับไวพิจารณาก็ได แตในกรณีที่ศาลมีคําสั่งรับไว
พิจารณาศาลตองสงสําเนาการแกไขเพิ่มเติมนั้นไปใหคกู รณีอีกฝายหนึ่งทราบดวย
๒.๗.๓.๕ การสงสําเนาคํารอง สําเนาคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือเอกสารอื่นใด
ระหวางศาลกับคูกรณี พยาน หรือผูเกี่ยวของ (มาตรา ๕๖)
การสงสําเนาคํารอง สําเนาคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือเอกสารอื่นใดระหวางศาล
กับคูกรณี พยาน หรือผูเกี่ยวของ ใหสง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูป กติ หรือสถานที่ติดตอแห งใดแหงหนึ่ง
ตามที่คูกรณี พยาน หรือผูเกี่ยวของไดแจงไว ทั้งนี้ วิธีการสง และการปดประกาศแทนการสงใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของศาล
๒.๗.๓.๖ การกําหนดประเด็นและลําดับประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา ๕๗)
เมื่อศาลรับคดีใดไวพิจ ารณาแลว ใหศาลกําหนดประเด็นและลําดั บประเด็น ที่จ ะ
พิจ ารณาวินิจฉัย แตไ มตัดอํา นาจศาลที่จะแกไ ขหรือเพิ่มเติมประเด็นหรือลํ า ดับประเด็น ที่ไดกํา หนดหรือ
ลํา ดับ ไว เดิม ตุลาการทุก คน เว นแตตุล าการที่ไดรับ อนุญ าตใหถอนตัวหรือตองถอนตัว เพราะถู กคั ดคา น
ตองทําความเห็นสวนตนตามประเด็นและตามลําดับประเด็นที่ศาลไดกําหนดหรือลําดับไว และเมื่อศาลรับ
เรื่องใดไวพิจารณาแลว ตุลาการผูใดจะปฏิเสธไมวินิจฉัยโดยอางวาเรื่องนั้นไมอยูในอํานาจของศาลมิได
๒.๗.๓.๗ การพิจ ารณาและวินิจ ฉัย โดยไม ทํา การไตส วนหรื อยุ ติก ารไต ส วน
(มาตรา ๕๘)
หากศาลเห็นวาคดีใ ดเปนปญหาขอกฎหมาย หรือมีพ ยานหลัก ฐานเพีย งพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนหรือยุติการไตสวนก็
ได และเมื่อศาลเห็นวา พยานหลักฐานใดเกิด ขึ้น หรือไดมาโดยไมช อบดว ยกฎหมาย หรือไมเกี่ยวของกับ
เรื่ องที่ พิจารณาวินิจฉัย หรือไมมีความจํา เปนแกการพิจารณาวินิจฉัย หรือจะทํา ใหคดีลา ชา โดยไมสมควร
ศาลอาจสั่งงดการสืบหรือไมรับฟงพยานหลักฐานนั้นก็ได ทั้งนี้ ตุลาการจํา นวนไมนอยกวาสองในสามของ
ตุลาการทั้งหมดเทาที่มีอยูอาจมีมติไมใหนําเอกสารหรือพยานหลักฐานซึ่งอาจมีผลตอความมั่นคงของประเทศ
มาใชในคดีได
๒.๗.๓.๘ การนั่งพิจารณาของศาลใหกระทําโดยเปดเผย (มาตรา ๕๙)
การนั่ง พิจ ารณาของศาลใหก ระทํา โดยเปด เผย เว น แตเ มื่ อ ศาลเห็ น เปน การ
สมควรเพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการศาล หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลมีอํานาจ
กําหนดบุคคลที่จะอยูในหองพิจารณาได
เมื่อศาลประกาศกํา หนดวัน นัดไตสวนครั้งแรก ใหสง สํา เนาประกาศใหแกคูกรณี
ไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันนัด สวนกําหนดวันนัดไตสวนครั้งตอไป ใหเปนไปตามที่ศาลกําหนด และให
ปดประกาศกําหนดนัดดังกลาวไว ณ ที่ทําการศาลดวย

๑๓
๒.๗.๓.๙ การอ า งพยานหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให คู ก รณี ยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ
พยานหลักฐาน และวิธีการที่จะไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาว (มาตรา ๖๐)
คูกรณีจะอางตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเปนพยานหลักฐานได และมีสิทธิตรวจ
พยานหลักฐานและขอสําเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่งในเวลาทําการตามวิธีการ
และระยะเวลาที่กําหนดในขอกําหนดของศาลก็ได และใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และวิธีการที่จะ
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาว ทั้งนี้ กอนศาลมีคาํ วินิจฉัย คูกรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
แตตองยื่นเสียกอนวันที่ศาลกําหนดวาจะมีคําวินิจฉัยไมนอยกวา ๗ วัน
๒.๗.๓.๑๐ การตรวจพยานหลักฐาน (มาตรา ๖๑)
เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ศาลอาจกําหนดใหมี
การตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได แตตองแจงคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันนัดตรวจ
พยานหลักฐาน
๒.๗.๓.๑๑ การซักถามพยาน (มาตรา ๖๒)
ในการไตสวนพยานบุคคล ไมวาจะเปนพยานที่ฝายใดอางหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ใหศาลสอบถามพยานบุคคลเอง แลวใหพยานใหถอยคําในขอนั้นโดยวิธีแถลงดวยตนเอง หรือตอบคําถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แมจะไมมีฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม และเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและขอเท็จจริงที่ศาล
กําหนดไวก็ได โดยใหฝายที่อางพยานเปนผูซักถามกอน ทั้งนี้ หลังจากคูกรณีถามพยานแลว หามมิใหคูกรณี
ฝายใดถามพยานอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล
๒.๗.๓.๑๒ การประชุมทางจอภาพ (มาตรา ๖๓)
ศาลอาจอนุญ าตใหมีการไตสวนพยานที่อยูนอกที่ทํา การศาลตามที่คูก รณีฝา ยใด
ฝา ยหนึ ่ง หรื อ ทั้ง สองฝา ยรอ งขอ การไตส วนพยานเชน นั้น อาจใชร ะบบการประชุม ทางจอภาพตาม
ขอกําหนดของศาลได และใหถือวาเปนการไตสวนพยานไดกระทําในหองพิจารณาของศาล
๒.๗.๓.๑๓ พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ (มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕)
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คูกรณี ฝ ายที่ อ างพยานนั้ นร องขอและศาล
อนุญาต ศาลอาจกําหนดใหพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ตองมาให ถอยคํา เสนอบัน ทึกถอ ยคํ ายื น ยั น
ขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาลตามประเด็นที่ศาลกําหนด หรือที่ศาลอนุญาตใหคูกรณีฝายที่รองขอ
กําหนด โดยใหสงตนฉบับบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาล และสําเนาแกคูกรณี
ฝายอื่นเพื่อทราบกอนวันนัดไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญนั้นไมนอยกวา ๗ วัน
นอกจากนั้ น ให ใ ช บั ง คั บ แก ก รณี ที่ ศ าลกํ า หนดให พ ยานบุ ค คลใดหรื อพยาน
ผูเชี่ยวชาญเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นตอศาลตามประเด็นที่ศาลกําหนดแทนการมาให
ถอยคําโดยพยานไมตองมาศาลดวย
๒.๗.๓.๑๔ บันทึกรายงานการพิจารณาคดี (มาตรา ๖๖)
ระหวา งการไตส วนของศาล ใหศ าลบัน ทึก รายงานการพิจ ารณาคดีร วมไวใ น
สํา นวน และจัดใหคูกรณีและพยานลงลายมือ ชื่อไวเปนหลัก ฐาน หากคูก รณีหรือ พยานลงลายมือชื่อไมได
หรือไมยอมลงลายมือชื่อ ใหศาลทํารายงานจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือชื่อเชนนั้นไวแทนการลงลายมือชื่อ
ใหศาลบันทึกการใหถอยคําของพยานในการไตสวนรวมไวในสํา นวนดวย โดยใช
อุปกรณบันทึกเสียงหรืออุปกรณบันทึกภาพและเสียง หรือโดยวิธีการอื่นใดตามขอกําหนดของศาล

๑๔
๒.๗.๓.๑๕ แถลงการณเปดคดีหรือปดคดี (มาตรา ๖๗)
คูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายมีสิทธิรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือ
ปดคดีของตนไดตามที่ศาลเห็นสมควร และภายในเวลาที่ศาลกําหนด การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีของ
คูกรณีตองทําเปนหนังสือ เวนแตศาลเห็นสมควรใหกระทําดวยวาจา และใหนําความในมาตรา ๖๖ วรรคสอง
มาใชบังคับดวยโดยอนุโ ลม ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณเปดคดีหรือป ดคดี
ใหเปนไปตามขอกําหนดของศาล
๒.๗.๓.๑๖ สิทธิขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตองของ
เอกสารในสํานวน (มาตรา ๖๘)
คูกรณี พยานในสวนที่เกี่ยวกับการใหถอยคําของตน หรือบุคคลภายนอกซึ่งมีสวนได
เสี ยโดยชอบหรื อมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองความถูกตองของ
เอกสารในสํานวนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดของศาล ซึ่งจะกําหนดให
ตองเสียคาธรรมเนียมดวยก็ได
๒.๗.๓.๑๗ รายงานการพิจารณาคดี และการลงลายมื อชื่อในประกาศ คําสั่ง
รายงานการพิจารณาคดี หรือหนังสืออื่นใดของศาล (มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐)
ใหศาลเปน ผูบันทึกรายงานการพิ จารณาคดี และใหตุล าการคนหนึ่ ง ซึ ่ง ไดร ับ
มอบหมายจากศาลเปนผูลงลายมือชื่อในประกาศ คําสั่ง รายงานการพิจารณาคดี หรือหนังสืออื่นใดของศาล
๒.๗.๓.๑๘ มาตรการหรือวิธีการใด ๆ เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย (มาตรา ๗๑)
เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขเยีย วยาใน
ภายหลัง หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกลจะถึงและคํารองของผูรองมีเหตุอันมีน้ําหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให
เปนไปตามคํารอง เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูกรณีไดยื่นคําขอ ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ
เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย และออกคําสั่งไปยังหนวยงานของรัฐ เจา หนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ใหปฏิบัติได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และประเภทคดีที่กําหนดในขอกําหนดของศาล ทั้งนี้ มาตรการ
หรือวิธีก ารชั่ว คราวกอ นการวินิจ ฉัย ใหมีผ ลใชบังคับ ไดไ มเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวนั้น
๒.๘ หมวด ๔ การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง (มาตรา ๗๒ ถึงมาตรา ๗๘)
๒.๘.๑ การลงมติในคําวินิจฉัย (มาตรา ๗๒)
คําวินิจฉัยของศาลใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเทากัน ใหศาลปรึกษาหารือกันจนกวาจะไดขอยุติ ทั้งนี้ ตุลาการซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะงด
ออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลไดกําหนดไวมิได เวนแตมีเหตุตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม
๒.๘.๒ การกําหนดรายละเอียดที่ตองปรากฏในคําวินิจฉัย (มาตรา ๗๓)
คําวินิจฉัยของศาลอยา งนอยตองประกอบดวยขออางและคําขอตามที่ปรากฏในคํารองหรือ
หนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย ขอโตแยงในคําชี้แจงขอกลาวหา ประเด็นแหงคดี สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในแตละประเด็น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
รวมทั้งผลแหงคําวินิจฉัย

๑๕
คําวินิจฉัยของศาลตองลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถาตุลาการคนใดมีเหตุจําเปนอัน
ไมอาจหลีกเลี่ย งได ไม สามารถลงลายมือ ชื่อได ใหอ งค คณะนั้นมอบหมายใหตุ ลาการคนใดคนหนึ่งซึ่งเปน
องคคณะจดแจงเหตุดังกลาวแลวติดรวมไวกับคําวินิจฉัย
๒.๘.๓ คําบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๗๔)
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยของศาล หากมีความจําเปนจะตองบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัย ใหศาลมีอํานาจกํา หนดคําบังคับใหเปนไปตามคํา วินิจ ฉัยของศาลไวในคําวินิจ ฉัย
นั้น โดยศาลอาจกํา หนดใหมีผ ลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่ง หลัง วันอานคํา วินิจ ฉัย หรืออาจกํ าหนด
เงื่อนไขหรือมาตรการในการบังคับอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ ตามความจําเปนหรือสมควร ตามความเปนธรรม
แหงกรณี และใหองคกร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหนาที่ในการบังคับรายงานผลการปฏิบัติหรือ
ขอขัดของในการปฏิบัติตามคําบังคับของศาลตอ ศาลภายใน ๓๐ วัน นับ แตวัน ที่ศาลมีคํา วินิจ ฉัย หรือ
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และประเภทคดีที่กําหนดในขอกําหนดของศาล
๒.๘.๔ การทําคําวินิจฉัย (มาตรา ๗๕)
ในการวินิจ ฉัย คดี ตุล าการซึ่ง เปน องคค ณะทุก คนตอ งทํา ความเห็น สว นตนเป น หนั งสื อ
พร อ มทั้ ง แถลงด ว ยวาจาต อ ที่ ป ระชุ ม และให ที่ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั น ก อ น แล ว จึ ง ลงมติ ทั้ ง นี้
ในความเห็นสวนตนใหทําโดยสังเขปและตองเผยแพรตอสาธารณะตามขอกํา หนดของศาล
การทํา คําวินิจฉัย ของศาล องคคณะอาจมอบหมายใหตุลาการคนหนึ่งคนใดเปน ผูจัดทํา
คําวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได และคําวินิจ ฉัยของศาลใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
๒.๘.๕ การมีผลของคําวินิจฉัย (มาตรา ๗๖)
คําวินิจฉัยของศาลใหมีผลในวันอาน โดยแบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๑) ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีที่มีคูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย แลวแต
กรณี ทราบนัดโดยชอบแลวไมมา ใหศาลบันทึกไว และใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นไดอานโดยชอบแลว
๒) ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีที่ไมมีผูถูกรอง ใหศาลแจงคําวินิจฉัยของศาลแกผูรองหรือ
ผูมีหนังสือขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัย และใหถือวาวันที่ศาลลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓ หรือ
มาตรา ๒๓๑ (๑) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจัดทําประกาศผลแหงคําวินิจฉัยของศาลสงไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ทั้งนี้ ในการแจงใหคูกรณีมาฟงคําวินิจฉัยและการอา นคํา วินิจ ฉัยของ
ศาล หรือการแจงคําวินิจฉัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอกําหนดของศาล
๒.๘.๖ คําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๗๗)
คําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยหรือจําหนายคดี ตองประกอบดวย ความเปนมาโดยยอ
ของคดี เหตุผลในการมีคําสั่ง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
ทั้งนี้ ใหนํา ความในมาตรา ๗๕ วรรคสาม มาใชบังคับ แกการทํา คํา สั่งดวยโดยอนุ โลม เมื่อจัดทําคําสั่งเสร็จ
แลวใหแจ งคูกรณี ทราบ พรอมปดประกาศไว ณ ที่ ทํ าการศาลไมนอยกว า ๑๕ วั น และให คํา สั่ งของศาล
ดังกลาวมีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคําสั่ง
๒.๘.๗ กรณีที่คาํ วินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลมีขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย (มาตรา ๗๘)
ในกรณีที่คําวินิจฉัยหรือคํา สั่งของศาลมีขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็ กน อย เมื่อศาลเห็นเอง
หรือเมื่อคูกรณีรองขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยเชนวา

๑๖
นั้นใหถูกตองก็ได ทั้งนี้ จะตองไมเปนการกลับหรือแกผลในคําวินิจฉัยหรือคําสั่งเดิม เมื่อไดทําคําสั่งเชนวานั้น
แลว ใหแจงคูกรณีทราบ และใหนําความในมาตรา ๗๕ วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม โดยที่
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการจัดทําคําสั่งใหเปนไปตามขอกําหนดของศาล
๒.๙ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๓)
๒.๙.๑ การกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหนง
หรือตอ งอยูปฏิ บัติหนาที่ตอไปในวัน กอนวั นที่พ ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ใชบังคับ ใหคงอยู ใน
ตําแหนงหรือยังคงอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปตามที่กําหนด (มาตรา ๗๙)
๒.๙.๒ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงแทนประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งมีเ หตุพนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด และแทน
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง
(มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑)
๒.๙.๓ การกําหนดใหบรรดาขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของศาลที่ออก
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว า จะมี ขอกํา หนด ระเบีย บ ประกาศ คํา สั่ง หรื อมติข องศาลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา ๘๒)
๒.๙.๔ การดําเนินการไตสวน หรือการดําเนินการอื่นใดตามหนาที่และอํานาจของศาลซึ่ง
ดําเนิน การกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ สวนการดํา เนินการตอไปให เปน ไปตามพระราชบัญญั ติป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ นี้ และในกรณีที่มีป ญหาวา การดํา เนินการในเรื่องใดที่ยั ง คา งพิ จ ารณาอยู และมิไ ด บัญ ญั ติ
วิธีดําเนินการไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหดําเนินการนั้นตอไปตามมติของศาล (มาตรา ๘๓)
๓. บทบัญญัติที่คมุ ครองประชาชน
ดว ยพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญวา ดวยวิธี พิจ ารณาของศาลรัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวนโดยใหศาลมีอํานาจคนหาความจริงไมวา
จะเปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่งได และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหศาลรับฟงพยานหลักฐาน
ไดทุกประเภท เวนแตจ ะมีกฎหมายบัญญัติหามรับฟงไวโดยเฉพาะ ไมวาการไตสวนพยานหลักฐานนั้น จะมี
ขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาศาลไดใหโอกาสแก
คูกรณีในการนําสืบพยานหลักฐานหักลางแลว ก็ใหศาลรับฟงได ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองตรงตาม
ความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น ประกอบกับขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๖๒ ขอ ๖ กําหนดใหวิธีพิจารณาใดซึ่งขอกําหนดนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําหลักทั่วไปในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาระบบไตสวนที่ดีและเปนธรรมมาใชบังคับ
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยวิ ธีพิจ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ วรรคสอง ยังบัญญัติใหการพิจารณาของศาลตองเปนไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๖๒๗ สําหรับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดของขั้นตอน ดังนี้
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๓.๑ การยื่นคํารอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให
การที่จะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดีสามารถกระทําได ๒ กรณี ไดแก
๓.๑.๑ การจัดทําเปนคํารอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคํารองตองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพ มีรายการครบถวนตามแบบที่กําหนดใน
ขอกําหนดของศาล ซึ่งอยางนอยตองระบุ (๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง (๒) เรื่องหรือการกระทําทั้งหลายอันเปน
เหตุใหตองขอใหศาลมีคําวินิจฉัยพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เกี่ยวของ (๓) มาตราของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคํารอง และ (๔) คําขอที่ระบุความประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใด
พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง
๓.๑.๒ การจัดทําเปนหนังสือราชการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๑ และมาตรา ๔๓ บัญญัติใหการขอใหศาลพิ จารณาวินิจ ฉัยคดีที่ “ผูรอ ง” เปน ผูนํา ในองคก รตาม
รัฐธรรมนูญ เชน ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เปนตน หรือ “ผูรอง”
เปนองคกรตามรัฐ ธรรมนูญ เชน ศาลยุติธ รรม ศาลปกครอง ศาลทหาร สภาผู แทนราษฎร วุฒิสภา
รัฐ สภา คณะรัฐมนตรี หรือองค กรอิสระ เปนตน ใหจั ดทํา เปนหนังสือ ราชการโดยอยา งนอ ยตอ งระบุ
รายละเอียดแหงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ ความประสงคที่จะใหศาลดําเนินการ และมาตราของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ดังนั้น ในกรณีที่เปนประชาชนประสงคจะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญจึงตองทําเปนคํา รอง
ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๖๒ ขอ ๑๔๘ และขอ ๑๗๙ ไดกําหนดใหการยื่นคํารองไดเปดชองทางในการยื่นคํารองแบงออกเปน ๔
ชองทาง ไดแก
๘

ขอ ๑๔ การยื่นคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล
จะตองยื่นตอศาลภายในเวลาทําการตามขอ ๗
ในกรณีที่ยื่นเอกสารตามวรรคหนึ่งผานระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส จะสงเขาสูระบบดังกลาวนอกเวลาทํา
การก็ได แตใหถือวาเปนการยื่นตอศาลในวันทําการถัดไป
๙
ขอ ๑๗ การยื่นคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล
คูกรณีจะยื่นตอศาลดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตน หรือสงทางไปรษณีย หรือสงทางระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ศาลกําหนดก็ได
การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ตองทําตามแบบพิมพของศาลที่กําหนดไวทายขอกําหนดนี้
การสงทางไปรษณียตามวรรคหนึ่ง เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลา ใหถือวันที่ไปรษณียลงทะเบียนรับเปนวันที่ยื่นคํารอง
ตอศาล ทั้งนี้ วันดังกลาวไมถือวาเปนวันที่หนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลรับคํารองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง
การสงทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่ขอมูลเขาสูระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส เปนวันที่ยื่นคํารองตอศาล กรณีสงเขาสูระบบดังกลาวนอกเวลาทําการ ใหถือวาเปนการยื่นตอศาลในวันทํา
การถัดไป
หามปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชกฎหมายของขอความที่คูกรณียื่นตอศาลดวยตนเอง หรือมอบฉันทะให
บุคคลอื่นดําเนินการแทนตน หรือสงทางไปรษณีย หรือสงทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่นทีอ่ ยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

๑๘
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ยื่นตอศาลดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตน
สงทางไปรษณีย
สงทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส๑๐
สงทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่ศาลกําหนด

ทั้งนี้ ในสวนของขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๔
วรรคหนึ่ง ไดกําหนดไวเปนหลักทั่วไปวา การยื่นคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับ
การดําเนินกระบวนพิ จารณาของศาล จะตองยื่นต อศาลภายในเวลาทํา การตามขอ ๗ ได แก ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ยกเวนวันหยุดราชการ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ยื่นเอกสารผานระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส จะสงเขาสูระบบ
ดังกลาวนอกเวลาทําการก็ได แตใหถือวาเปนการยื่นตอศาลในวันทําการถัดไป
อนึ่ง กฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ ๒ ฉบับ ที่ประชาชนตองพิจารณาประกอบ ไดแก
(๑) ประกาศศาลรัฐ ธรรมนู ญ เรื่อง หลั กเกณฑและวิ ธี การยื่ นคํ า รองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ.

๒๕๖๒๑๑
(๒) ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ และขนาด
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการยื่นคํารองทางระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส๑๒

๓.๒ สิทธิของคูกรณี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา
๕๙ บัญญัติใหการนั่งพิจารณาของศาลใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อศาลเห็น เปนการสมควรเพื่อรักษา
ความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการศาล หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลมีอํานาจกําหนดบุคคลที่จะ
อยูในหองพิจารณาได ทั้งนี้ คูกรณีที่เขามาสูการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรวมถึงประชาชนจึงมีสิทธิ
ตาง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ สิทธิในการรองขอยนหรือขยายระยะเวลา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๓๑ บัญญัติให ระยะเวลาที่กํา หนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ หรือในขอกําหนด
ของศาล หรือตามที่ศาลกําหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีรองขอ ศาลอาจยนหรือขยายไดตามความ
จําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม เวนแตรฐั ธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ
๓.๑.๒ สิทธิในการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๓๕ บัญญัติให เมื่อมีเหตุที่ตุลาการอาจถูกคัดคานได คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งอาจยกขอคัดคานขึ้นอาง

๑๐

การใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส ที่
http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/sub.php?nid=10528&fbclid=IwAR0cYhWfj8Tu9eUMZwjky
91Gy1SpCDS1XAWsHv4_sHAz3KkK5XN7zChX4gY
๑๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หนา ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนที่ ๑๐๙ ก/หนา ๓/๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๙
โดยทําเปนคํารองคัดคานยื่นตอศาลไดกอนมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาด แตอยางชาตองไม เกิน ๑๐ นับแต
วันที่ทราบเหตุคัดคานนั้น
๓.๑.๓ สิทธิในใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ บัญญัติใหคูกรณีจะอา งตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเปนพยานหลักฐาน
ได และมีสิทธิต รวจพยานหลักฐานและขอสํา เนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่งใน
เวลาทําการตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในขอกําหนดของศาลก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไป
ดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ศาลอาจกําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได แตตองแจงคูกรณีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
๓.๑.๔ สิทธิในใหโอกาสคูกรณีสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๓ บัญญัติใหศาลอาจอนุญาตใหมีการไตสวนพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลตามที่คูก รณี ฝา ยใดฝา ย
หนึ่ง หรือทั้งสองฝา ยรองขอ การไตสวนพยานเชนนั้นอาจใชร ะบบการประชุม ทางจอภาพตามขอกําหนด
ของศาลได
๓.๑.๕ สิทธิในใหโอกาสคูกรณีรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปดคดี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๗ บัญญัติใหคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายมีสิทธิรองขอใหมีการแถลงการณเปดคดีหรือปด
คดีของตนไดตามที่ศาลเห็นสมควร และภายในเวลาที่ศาลกําหนด
๓.๑.๖ สิท ธิในการขอตรวจดู ขอสําเนา หรื อขอสําเนาที่ มีคํ ารั บรองความถู กต องของ
เอกสารในสํานวน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๘ บัญญัติให คูกรณี พยานในสวนที่เกี่ยวกับการใหถอยคําของตน หรือบุคคลภายนอกซึ่งมีสวนได
เสี ยโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิ ขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารั บรองความถูกตองของ
เอกสารในสํานวนได
๓.๑.๗ สิทธิในรองขอใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เปนการชั่วคราว
กอนการวินิจฉัย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๑ บัญญัติให เพื่อปองกันความเสียหายที่จ ะเกิดขึ้นอยางรายแรงที่ยากแกการแกไขเยีย วยาใน
ภายหลัง หรือเพื่อปองกันความรุนแรงอันใกลจะถึงและคํารองของผูรองมีเหตุอันมีน้ําหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให
เปนไปตามคํารอง เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูกรณีไดยื่นคําขอ ใหศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ
เปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัย และออกคําสั่งไปยังหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ใหปฏิบัติได
นอกจากนั้น เพื่อใหการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิ ภาพ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงไดบัญญัติใหมีเรื่องละเมิดอํานาจศาลขึ้น แตอยางไรก็ตาม หากเปนการวิจารณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยคดีที่

๒๐
กระทําโดยสุจริตและมิไดใชถอยคําหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดราย ยอมไมมีความผิด
ฐานละเมิดอํานาจศาลแตอยางใด
หมายเหตุ - คําอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชนในการเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายเทานั้น สวนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบท
กฎหมายเปนสําคัญ

