
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพิีจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 
เหตุผล 

 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การสรรหา และการวินิจฉัย 
การพ้นจากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตามหน้าที่และอ านาจ 
ของศาลรัฐธรรมนูญ และการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

  ............................................................................................ ...................................... 
......................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
  ............................................................. ..................................................................... 
......................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  (๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



๒ 

  (๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้น 
การคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  “ศาล” หมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
แล้วแต่กรณี 
  “ตุลาการ” หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
แล้วแต่กรณี 
  “คด”ี หมายความว่า กระบวนพิจารณานับตั้งแต่ท่ีได้ยื่นค าร้องหรือหนังสือต่อศาล
เพ่ือขอให้พิจารณาวินิจฉัย  
  “ค าร้อง” หมายความว่า ค าร้องที่ยื่นต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  
  “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง และให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระท าการแทนด้วย 
  “ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตามท่ีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเสนอโดยค าร้องหรือโดย
หนังสือ 
  “ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามค าร้องหรือผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่ยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  
  “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี 
  “กระบวนพิจารณา” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระท าโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือ 
ตามค าสั่งศาล ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระท าต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
หรือศาลกระท าต่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย รวมถึงการส่งค าร้องและเอกสารอื่น ๆ  
การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน  
  “การพิจารณาคดี” หมายความว่า การด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึง 
การไต่สวน การประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา  
  “การนั่งพิจารณา” หมายความว่า การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี 
โดยคู่กรณีมีสิทธิมาอยู่ต่อหน้าศาล 
 
  มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้ 
เป็นประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบ 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 



๓ 

  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใดอันมิใช่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี  
ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้ศาลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล
ก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น
ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ ศาลหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
ให้ชัดเจนด้วย 
 
  มาตรา ๖  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอ านาจออกข้อก าหนด ระเบียบ และประกาศ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
  การออกข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
ศาล 

   
 
  มาตรา ๗  ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคด ีดังต่อไปนี้   
  (๑) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
  (๒) คดเีกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ  
  (๓) คดีเก่ียวกับการร้องขอให้เลิกการกระท าล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๔) คดเีกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา 
  (๕) คดเีกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน
กับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  
  (๖) คดเีกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือกระท าด้วยประการใดที่มีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
  (๗) คดเีกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
  (๘) คดีเก่ียวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี 
  (๙) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
  (๑๐) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท านั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
  (๑๑) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  



๔ 

  (๑๒) คดอ่ืีนที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้
อยู่ในเขตอ านาจของศาล  

 
หมวด ๒ 

องค์ประกอบของศาล 
   

 
  มาตรา ๘  ศาลประกอบด้วยตุลาการจ านวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
จากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 
  (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวน
สองคน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือ 
เคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน 

  ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก็ได้  
  การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัคร 
เข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหา 
จะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 
 
  มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว ตุลาการต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือ 
วันสมัครเข้ารับการสรรหา 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
  (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕ 

  มาตรา ๑๐  ตุลาการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด  
  (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ  
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
  (๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (๘) อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือ 
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
  (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
  (๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
  (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ 
การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
  (๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
หรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
  (๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
  (๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะ 
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 



๖ 

  (๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
  (๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
  (๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
  (๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง 
 
  มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ 
ตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือ (๕) ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นกรรมการ 
  (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
  (๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลหรือองค์กรอิสระ  
องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา  
  ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้องค์กรอิสระด าเนินการเสนอชื่อบุคคล 
ซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  
โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของศาล  
และผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของกรรมการองค์กรอิสระ ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง  
ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  
ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซ่ึงได้คะแนน
เท่ากันนั้นจับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนน 
ครั้งหลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของกรรมการ 
องค์กรอิสระ ให้ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการ
คัดเลือกครั้งแรกมิได้ 
  ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้น 
ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 



๗ 

  ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณี 
ที่ต้องสรรหาตุลาการใหม่ แต่ไม่รวมการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๒ วรรคหก 
วรรคแปด และวรรคเก้า และมาตรา ๑๓ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาส าหรับองค์กรอิสระในขณะเดียวกันมิได้ 
  ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๑๒  ในการสรรหาตุลาการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ 
เพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดท้ังมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดผลส าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการ 
สรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น   
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  
และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของศาล หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น 
ตุลาการของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยโดยอนุโลม 
  ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหา
แต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย 
  ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา  
  ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษา 
ในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี 
  ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมีแต่ยังไม่ครบ
จ านวนที่จะตอ้งสรรหาหรือคัดเลือก ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม 
หรือไม่เกินก่ึงหนึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวน ให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีท่ี
การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้ด าเนินการ 
สรรหาหรือคัดเลือกใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่  
  ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ 
การสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
และประวัติการท างานตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดด้วย 
  เมื่อคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดสรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้ว ให้เสนอชื่อไปยังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  



๘ 

  ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  
ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งใหม่นี้ไม่ได้  
  เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับตุลาการซึ่งยังไม่พ้นจากต าแหน่ง ถ้ามี 
เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  
ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับ
ตุลาการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงเจ็ดคน ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือก 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลประกอบด้วยตุลาการ 
เท่าท่ีมีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก
ต่อไปโดยเร็ว  
  ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
  มาตรา ๑๓  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการโดยที่ยังมิได้พ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่  
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงแต่งตั้งตุลาการ ในกรณีท่ีไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น 
สละสิทธิ และให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 
 
  มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา 
เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
  การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  
  การวินิจฉัยให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
  ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีมีปัญหา
เกีย่วกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหา 
ทีถู่กกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 
 
  มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอ่ืนตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการใน ก.ร. ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและ 
การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพ่ือคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 



๙ 

โดยให้ประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีเป็นผู้ก าหนดเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอ่ืน 
 
  มาตรา ๑๖  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ 
  “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
โดยปราศจากอคติท้ังปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 
 
  มาตรา ๑๗  ตุลาการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
  ในกรณีที่ตุลาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการที่แต่งตั้งข้ึนใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่  
 
  มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตุลาการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
  (๕) ศาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ 
  (๖) ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่งให้พ้นจากต าแหน่งตุลาการด้วย 
  ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็น
ทีสุ่ด 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ตุลาการเลือกตุลาการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๑๙  เมื่อตุลาการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือ
คัดเลือกตุลาการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ตุลาการครบวาระ แต่ถ้าตุลาการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก 
ตุลาการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 



๑๐ 

  มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ตุลาการพ้นจากต าแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการ 
แทนต าแหนง่ที่ว่าง ให้ตุลาการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีตุลาการเหลืออยู่ไม่ถึง 
เจ็ดคน จะนั่งพิจารณาหรือท าค าวินิจฉัยมิได้ ในกรณีเช่นนั้นหากมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
แห่งความมั่นคงของประเทศ ศาลจะร้องขอต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด 
ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๑ เพ่ือให้มีตุลาการครบเจ็ดคนก็ได้ 
 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ตุลาการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกา
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีตุลาการเหลืออยู่
ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการท าหน้าที่เป็นตุลาการเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน 
โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะตุลาการได้จนกว่าตุลาการที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่
ไดห้รือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน ในการแต่งตั้งดังกล่าวให้ค านึงถึงองค์ประกอบตาม
มาตรา ๘ ด้วย 
 
  มาตรา ๒๒  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าตุลาการผู้ใดพ้นจาก 
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหา
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
ในการวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมขึ้น 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
  หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 
  มาตรา ๒๓  การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว  
เป็นธรรม ปราศจากอคติท้ังปวง มีความกล้าหาญ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
  ตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา การเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือ
โครงการใด ๆ ที่จัดในเวลาราชการทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา 
เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่ศาลเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับตุลาการ 
 
  มาตรา ๒๔  เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของตุลาการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญก าหนด 
 
  มาตรา ๒๕  เงินเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของตุลาการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
  ในการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือมีค าวินิจฉัย การพิจารณาของคณะตุลาการตาม
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และการประชุมอ่ืนใดตามที่ก าหนดในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้ตุลาการที่เข้าร่วมประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่ง  
  ให้ตุลาการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของตุลาการ  



๑๑ 

  มาตรา ๒๖  ตุลาการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 
ตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ครบวาระ 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
  ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๒๕ คูณด้วย
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
  สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย  
ให้ตกได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 
 

หมวด ๓ 
การพิจารณา 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
  มาตรา ๒๗  การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอ านาจค้นหาความจริง
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายอ่ืนในการน าสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้  
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น  
  การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า ตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวน ด าเนินการใด
เพ่ือประโยชน์แห่งการพิจารณาได้  
 
  มาตรา ๒๘  นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใหป้ระธานศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แต่ข้อก าหนดดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือก่อให้เกิด
ความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น  
 



๑๒ 

  มาตรา ๒๙  การพิจารณาคดีจะต้องกระท า ณ ที่ท าการศาลในวันที่ศาลเปิดท าการ
และตามเวลาท างานที่ศาลได้ก าหนดไว้ในระเบียบ แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นการจ าเป็น ศาลจะมี
ค าสั่งก าหนดการพิจารณาคดี ณ สถานที่อ่ืน หรือในวัน หรือเวลาใด ๆ ก็ได้ 
 
  มาตรา ๓๐  การนับระยะเวลาที่มีวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย ให้นับวันถัดไปเป็น 
วันเริ่มต้น และถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดท าการของศาล  
ให้นับวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 
 
  มาตรา ๓๑  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตามท่ีศาลก าหนดเมื่อศาลเห็นสมควร  
หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอ ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะก าหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ 
 
  มาตรา ๓๒  ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (๑) เคยเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอ่ืนหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการ  
ซ่ึงเคยพิจารณาวินิจฉัยในคดีหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน   
  (๒) เป็นหรือเคยเป็นสามีหรือภริยา หรือญาติของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือ  
เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือ 
เป็นญาติทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
  (๓) เคยให้ถ้อยค าหรือให้ความเห็นในฐานะพยานโดยที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดี 
ในศาลอ่ืนซึ่งพิจารณาวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน  
  (๔) เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก่อน 
  (๕) มีหรือเคยมีคดีที่ตุลาการนั้นเอง สามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไป
หรือลงมาของตุลาการนั้นฝ่ายหนึ่ง พิพาทกับคู่กรณี สามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือ
ลงมาของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
 
  มาตรา ๓๓  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ตุลาการ 
อาจถูกคัดค้านด้วยเหตุอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท าให้การพิจารณาหรือวินิจฉัยเสียความยุติธรรมไป 
 
  มาตรา ๓๔  ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการท าค าวินิจฉัยหรือ
ค าสั่งคดีไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุที่อาจถูกคัดค้านตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓  
  เมื่อมีการขอถอนตัวตามวรรคหนึ่งและศาลอนุญาตแล้ว ให้ตุลาการซึ่งขอถอนตัว 
งดการปฏิบัติหน้าที่ในคดีนั้น 
 
  มาตรา ๓๕  เมื่อมีเหตุที่ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ 
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกข้อคัดค้านข้ึนอ้างโดยท าเป็นค าร้องคัดค้านยื่นต่อศาลได้ก่อนมีค าวินิจฉัย
หรือค าสั่งชี้ขาดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุคัดค้านนั้น 
  เมื่อมีการยื่นค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลชี้ขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้นโดยเร็ว  



๑๓ 

  มาตรา ๓๖  การยื่นค าร้องคัดค้านตุลาการตามมาตรา ๓๕ ต้องระบุเหตุที่จะคัดค้าน
อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง 
  การคัดค้านตุลาการที่พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องใดมากกว่าหนึ่งคน ให้คู่กรณีจัดท าเป็น
ค าร้องแยกเป็นตุลาการแต่ละราย 
 
  มาตรา ๓๗  เมื่อมีการขอถอนตัวตามมาตรา ๓๔ หรือยื่นค าร้องคัดค้านตามมาตรา ๓๕ 
ให้ศาลประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านนั้น โดยตุลาการซึ่งขอถอนตัว
หรือถูกคัดค้านจะร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดค าขอถอนตัวหรือค าร้องที่คัดค้านตนเอง
มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
  ในการพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านตุลาการ ให้ศาลฟังค าชี้แจงของ 
ตุลาการที่ขอถอนตัวหรือถูกคัดค้านประกอบด้วย  
  การชี้ขาดเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ท าหน้าที่ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
  ในการลงมติตามวรรคสาม ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 
  เมื่อศาลพิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยให้ตุลาการที่ขอถอนตัว
หรือถูกคัดค้านและคู่กรณีทราบ 
  การพิจารณาท่ีได้ด าเนินไปก่อนที่ศาลมีค าสั่งชี้ขาดย่อมสมบูรณ์ไม่เสียไปเพราะ 
เหตุที่ศาลมีค าสั่งชี้ขาดให้ถอนตัวหรืออนุญาตตามค าคัดค้าน เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดไว้ในค าสั่ง 
เป็นอย่างอ่ืน 
  เมื่อมีการชี้ขาดเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านแล้ว มีตุลาการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถึงเจ็ดคน ศาลจะร้องขอต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๒๑ แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตุลาการเฉพาะคดีนั้นให้ครบเจ็ดคนก็ได้ 
 
  มาตรา ๓๘  ให้ศาลมีอ านาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท าการศาล หรือบริเวณท่ีท าการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวน
ของศาล หรือในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ศาลอาจมีค าสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เพ่ือให้ 
การพิจารณาคดีด าเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว รวมทั้งวางระเบียบเพิ่มเติมเพ่ือให้การด าเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  การวิจารณ์ค าวินิจฉัยคดีที่กระท าโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค าหรือมีความหมาย
หยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล  
 
  มาตรา ๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งศาลหรือระเบียบตามมาตรา ๓๘ ให้ถือเป็นการละเมิด
อ านาจศาล และให้ศาลมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตักเตือน โดยจะมีค าต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้ 
  (๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล 
  (๓) ลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าท่ีจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี 



๑๔ 

  ในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งศาลตาม (๓) ให้น าประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
 
  มาตรา ๔๐  การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก ของบุคคลใด 
ที่ศาลเรียกมาในการไต่สวน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ 
แห่งการพิจารณาคดขีองศาลให้เป็นไปตามประกาศของศาล 
 

ส่วนที่ ๒ 
การยื่นค าร้องและการยื่นหนังสือ 

ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย 
   

 
  มาตรา ๔๑  ผู้ที่จะขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ จะต้องเป็นบุคคล 
คณะบุคคล หรือองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน 
  การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ ให้กระท าเป็นค าร้องตามแบบ 
ที่ก าหนดในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้จัดท าเป็นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย 
  (๑) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็น
ของสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ หรือนายกรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างกฎหมาย 
  (๒) ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
  (๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอให้ศาลพิจารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก าหนด  
  (๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจ 
  (๕) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดี
เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ 
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  
  (๖) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็น
ของสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับ 
การประชุมรัฐสภา  
  (๗) คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา  
  (๘) ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาส่งความเห็น
ของสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม  



๑๕ 

  (๙) การขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๗ (๑๒) ที่ข้อก าหนดของประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ 
 
  มาตรา ๔๒  ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือใช้ถ้อยค าสุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบ
ทีก่ าหนดในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ 
  (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง 
  (๒) เรื่องหรือการกระท าทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีค าวินิจฉัยพร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค าร้อง 
  (๔) ค าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด าเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน
โดยชัดแจ้ง 
  การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่กรณีจัดท าส าเนายื่นต่อศาลตามจ านวนที่ก าหนด
ในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วย  
  ค าร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้  
ใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลให้ค าแนะน าแก่ผู้ร้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าร้อง
นั้นให้ถูกต้อง  
  ในการด าเนินกระบวนพิจารณา ผู้ร้องจะด าเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือ 
จะมอบฉันทะให้ทนายความหรือบุคคลอ่ืนยื่นค าร้องหรือด าเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะ 
ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถท่ีอาจด าเนินการแทนผู้มอบฉันทะได้  
 
  มาตรา ๔๓  หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
ให้ท าเป็นหนังสือราชการโดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  
ความประสงค์ท่ีจะให้ศาลด าเนินการ และมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
  มาตรา ๔๔  การยื่นขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ (๒) ต้องเป็น 
ปัญหาซ่ึงเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจที่เกิดขึ้นแล้ว โดยในกรณีท่ีปัญหานั้นเกิดข้ึนกับหน่วยงานใด 
ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อศาล ในกรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้ง
ระหว่างหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพ่ือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อศาล  
 
  มาตรา ๔๕  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้น ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ (๑๐) ได้ โดยต้อง 
ยื่นค าร้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว  
เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค าร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
นั้นยังคงมีอยู่ 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุการกระท าที่อ้างว่า
เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท าใดและละเมิดต่อสิทธิหรือ
เสรีภาพของตนอย่างไร 



๑๖ 

  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าร้องตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย  
ศาลจะไม่รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ และถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา ๔๖  
ให้ศาลสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา 
 
  มาตรา ๔๖  การใช้สิทธิยื่นค าร้องตามมาตรา ๔๕ ต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึ่ง 
อย่างใดดังต่อไปนี้  
  (๑) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก าหนดกระบวนการร้องหรือ 
ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  (๒) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน 
  (๓) การกระท าที่เป็นการใช้อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืน 
  (๔) เรื่องท่ีอาจฟ้องร้องเป็นคดีในศาลอ่ืนได้หรือเป็นคดีที่ศาลอื่นมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
  (๕) การกระท าของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒ 
  (๖) การกระท าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยทหาร  
 
  มาตรา ๔๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๖ ผู้ใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้ ถ้าผู้นั้นเห็นว่าการละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ให้ยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องจากผู้ร้อง โดยให้แจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ร้องทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ยื่นค าร้องภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลได้ 
  ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแกก่รณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพประสงค์จะยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้ศาลมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้น 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 
  ให้น าความในมาตรา ๔๕ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับแก่การยื่นและ 
การพิจารณาค าร้องตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม  
 
  มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาหรือไม่  
ศาลจะแต่งตั้งตุลาการไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณาก็ได้  ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้มีมากกว่าหนึ่งคณะ 
ก็ได้ 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลส่งเรื่องให้คณะตุลาการตามวรรคหนึ่ง
ภายในสองวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับค าร้องตามหลักเกณฑ์ที่
ประธานศาลรัฐธรรมนูญก าหนด และให้คณะตุลาการดังกล่าวมีอ านาจตรวจและมีค าสั่งรับค าร้องไว้



๑๗ 

พิจารณาวินิจฉัยภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล 
ค าสั่งดังกล่าวให้ถือว่าเป็นค าสั่งของศาล 
  ในกรณทีี่คณะตุลาการตามวรรคหนึ่งมีความเห็นควรสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัย ให้เสนอศาลพิจารณาภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้องด้วยกับความเห็นนั้น 
ให้จัดท าเป็นค าสั่งของศาล หากศาลไม่เห็นพ้องด้วย ให้ด าเนินการตามความเห็นของศาล 
  ค าสั่งของคณะตุลาการตามวรรคสองให้ถือเสียงข้างมาก 
  ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่ง 
ว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาหรือไม่ภายในห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล 
ได้รับค าร้อง 
 
  มาตรา ๔๙  เมื่อมีผู้ยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และศาลเห็นว่าเป็นกรณีที่
ต้องดว้ยมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ศาลรับไว้พิจารณาและ
ด าเนินการต่อไป 
 
  มาตรา ๕๐  ค าร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้ว ก่อนศาลจะมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง  
ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค าร้อง หรือการพิจารณาค าร้องนั้นต่อไปไม่เป็นประโยชน์แก่คดี  
ศาลจะพิจารณาสั่งจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
องค์คณะและการพิจารณาคดี 

   
 
  มาตรา ๕๑  ให้เป็นหน้าที่ของตุลาการทุกคนที่จะต้องร่วมพิจารณาคดแีละร่วมท า 
ค าวินิจฉัย เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเป็นกรณีตาม 
วรรคสาม 
  องค์คณะของศาลในการพิจารณาคดแีละในการท าค าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วย 
ตุลาการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 
  ตุลาการซึ่งเข้าด ารงต าแหน่งภายหลังจากวันนัดไต่สวนครั้งแรกตามมาตรา ๕๘ 
วรรคสองแล้ว จะร่วมท าค าวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ เว้นแต่การไม่เข้าร่วมจะท าให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึง 
เจ็ดคน 
  ตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็นส าคัญแห่งคดีใด ย่อมไม่มีอ านาจ 
ในการท าค าวินิจฉัยคดีนั้น หากมีปัญหาว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิจารณาในประเด็นส าคัญแห่งคดีนั้น
หรือไม่ ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก่อนที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่การไม่ร่วม 
ท าค าวินิจฉัยจะท าให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน 
 



๑๘ 

  มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลหรือคณะตุลาการตามมาตรา ๔๘ 
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี อาจมีค าสั่งให้คู่กรณีท่ีด าเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควรได้ 
  หากคู่กรณีไม่ด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าสั่งตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร กรณีเป็นผู้ร้อง ศาลอาจพิจารณาสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ 
หากเป็นผู้ถูกร้อง ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะแก้ไข และให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 
 
  มาตรา ๕๓  เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ส่งส าเนา 
ค าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค าสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส าเนาค าร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
  เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส าเนาค าร้อง ให้ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด และให้น าความในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม 
  กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาตามวรรคสองหรือ 
ไม่มารับส าเนาค าร้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นค าชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหา และให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 
 
  มาตรา ๕๔  ผู้ร้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมค าร้อง หรือผู้ถูกร้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมค าชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหา ย่อมท าได้ โดยต้องยื่นค าร้องเสียก่อนวันที่ศาลก าหนดว่าจะมีค าวินิจฉัยไม่น้อยกว่า 
เจ็ดวัน แต่ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้ประเด็นแห่งคดีท่ีจะต้องวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป  
ศาลจะไม่รับไว้พิจารณาก็ได้  
 
  มาตรา ๕๕  การส่งส าเนาค าร้อง ส าเนาค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือเอกสารอ่ืนใด
ระหว่างศาลกับคู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถ่ินที่อยู่ปกติ หรือสถานที่ติดต่อ
แห่งใดแห่งหนึ่งตามท่ีคู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้ 
  วิธีการส่ง และการปิดประกาศแทนการส่งให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๕๖  เมื่อศาลรับคดใีดไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลก าหนดประเด็นและล าดับ
ประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัย แต่ไมต่ัดอ านาจศาลที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเด็นหรือล าดับประเด็น 
ที่ได้ก าหนดหรือล าดับไว้เดิม  
  ตุลาการทุกคนเว้นแต่ตุลาการที่ได้รับอนุญาตให้ถอนตัวหรือต้องถอนตัวเพราะถูก
คัดค้าน ต้องท าความเห็นส่วนตนตามประเด็นและตามล าดับแห่งประเด็นที่ศาลได้ก าหนดหรือล าดับไว้ 
  เมื่อศาลรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่า 
เรื่องนั้นไม่อยู่ในอ านาจของศาลมิได้ 
 
  มาตรา ๕๗  หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐาน 
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ท าการไต่สวน
หรือยุติการไต่สวนก็ได้  



๑๙ 

  เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเกิดขึ้นหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
ไม่เก่ียวข้องกับเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่มีความจ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย หรือจะท าให้ 
คดีล่าช้าโดยไม่สมควร ศาลอาจสั่งงดการสืบหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้  
  มาตรา ๕๘  การนั่งพิจารณาของศาลให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อศาลเห็น 
เป็นการสมควรเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ท าการศาล หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
ศาลมีอ านาจก าหนดบุคคลที่จะอยู่ในห้องพิจารณาได้ 
  เมื่อศาลประกาศก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส าเนาประกาศให้แก่คู่กรณี 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัด ส่วนก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามท่ีศาลก าหนด  
และให้ปิดประกาศก าหนดนัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการศาลด้วย 
 
  มาตรา ๕๙  คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้  
และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส าเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ในเวลาท าการตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ได้  
  การอ้างพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน  
และวิธีการที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๗ ก่อนศาลมีค าวินิจฉัย คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยาน 
หลักฐานเพิ่มเติมได ้แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก าหนดว่าจะมีค าวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
 
  มาตรา ๖๐  เพ่ือให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  
ศาลอาจก าหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ต้องแจ้งคู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 
 
  มาตรา ๖๑  ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ฝ่ายใดอ้างหรือ 
ที่ศาลเรียกมาเอง ให้ศาลสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานให้ถ้อยค าในข้อนั้นโดยวิธีแถลง 
ด้วยตนเองหรือตอบค าถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี 
แม้จะไม่มฝี่ายใดยกข้ึนอ้างก็ตาม 
  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพ่ิมเติม
ตามประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาลก าหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน  
  การถามพยานของศาลตามวรรคหนึ่ง จะใช้ค าถามน าก็ได้ 
  หลังจากคู่กรณีถามพยานตามวรรคสองแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีฝ่ายใดถามพยานอีก  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 
 
  มาตรา ๖๒  ศาลอาจอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอกท่ีท าการศาลตามที่
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอโดยใช้ระบบการประชุมทางจอภาพได้ โดยให้ฝ่ายที่ 
ร้องขอเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือจัดให้มีระบบดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด 
  การไต่สวนพยานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระท าในห้องพิจารณาของศาล 
 



๒๐ 

  มาตรา ๖๓  ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้น 
ร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจก าหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาให้ถ้อยค า 
เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก าหนดหรือ 
ทีศ่าลอนุญาตให้คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอก าหนด โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส าเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นเพ่ือทราบก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคลหรือ 
พยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
  คู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้าดังกล่าวในประเด็นใด ให้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน 
  ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้า แล้วตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาล 
ตามวรรคสองและศาลอนุญาต หากพยานไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม  
ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคล 
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือสมควรเพ่ือประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบพยานหลักฐานอ่ืนก็ได้ 
  พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า 
นั้นมิได้ และเมื่อพยานรับรองบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่า
บันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยค าของพยาน 
 
  มาตรา ๖๔  ความในมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ 
ศาลก าหนดให้พยานบุคคลใดหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก าหนดแทนการมาให้ถ้อยค าโดยพยานไม่ต้องมาศาลด้วยโดยอนุโลม  
เว้นแต่ระยะเวลาตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ให้นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งศาล  
 
  มาตรา ๖๕  ระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดี 
รวมไว้ในส านวน และจัดให้คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  ให้ศาลบันทึกการให้ถ้อยค าของพยานในการไต่สวนรวมไว้ในส านวนด้วย โดยใช้
อุปกรณ์บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามข้อก าหนดของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๖๖  คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์
เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้ตามท่ีศาลเห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลก าหนด 
  การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่ศาล
เห็นสมควรให้กระท าด้วยวาจา และให้น าความในมาตรา ๖๕ วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคด ีให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 



๒๑ 

  มาตรา ๖๗  คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ถ้อยค าของตน หรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขอตรวจดู ขอคัดส าเนา  
และขอส าเนาที่มีค ารับรองความถูกต้องของเอกสารในส านวนได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะก าหนดให้ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ 
 
  มาตรา ๖๘  ให้ศาลเป็นผู้บันทึกรายงานการพิจารณาคดี 
 
  มาตรา ๖๙  ให้ตุลาการคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากศาลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ในค าสั่ง ประกาศ หรือหนังสืออ่ืนใดของศาล  
 

หมวด ๔ 
การท าค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง 

   
 
  มาตรา ๗๐  ค าวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้
เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ 
 
  มาตรา ๗๑  ค าวินิจฉัยของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและค าขอ 
ตามท่ีปรากฏในค าร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ข้อโต้แย้งในค าชี้แจงข้อกล่าวหา 
ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายในแต่ละประเด็น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้ง 
ผลแห่งค าวินิจฉัย 
  ค าวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใด 
มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการ 
คนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับค าวินิจฉัย 
  มาตรา ๗๒  ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท าความเห็น 
ส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อท่ีประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อน
แล้วจึงลงมต ิ
  ความเห็นส่วนตนตามวรรคหนึ่ง ให้ท าโดยสังเขปตามข้อก าหนดของประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
  การท าค าวินิจฉัยของศาลตามวรรคหนึ่ง องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่ง
คนใดเป็นผู้จัดท าค าวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้ 
  ค าวินิจฉัยของศาลและความเห็นส่วนตนของตุลาการทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
 
  มาตรา ๗๓  ค าวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน 



๒๒ 

  ในกรณีที่ศาลมีค าวินิจฉัยคดีท่ีมีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย
แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว 
  ในกรณีที่ศาลมีค าวินิจฉัยคดีท่ีไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้อง
หรือผู้มีหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค าวินิจฉัย
เป็นวันอ่าน 
  ในกรณีที่ศาลมีค าวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๒๑๒  
มาตรา ๒๑๓ หรือมาตรา ๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจัดท าประกาศผล
แห่งค าวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว 
  การแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค าวินิจฉัยและการอ่านค าวินิจฉัยของศาลตามวรรคสอง  
และการแจ้งค าวินิจฉัยตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อก าหนดของ 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 
  มาตรา ๗๔  ค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจ าหน่ายคดี ต้องประกอบด้วย
ความเป็นมาโดยย่อของคด ีเหตุผลในการมีค าสั่ง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
  ให้น าความในมาตรา ๗๒ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การท าค าสั่งด้วยโดยอนุโลม  
เมื่อจัดท าค าสั่งเสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่
ปรากฏในค าสั่ง 
 
  มาตรา ๗๕  ในกรณีที่ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของศาลมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กน้อย เมื่อศาลเห็นเอง หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้  
  การท าค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ผล 
ในค าวินิจฉัยหรือค าสั่งเดิม เมื่อได้ท าค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทราบ และให้น าความใน 
มาตรา ๗๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
  หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๗๖  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับบรรดาที่มีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก าหนด 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ 
  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ



๒๓ 

แห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่  
 
  มาตรา ๗๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้องค์กรอิสระแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็น
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรอิสระใดยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้ 
หรือในกรณีท่ีไม่มีผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ แต่ไม่ตัดสิทธิองค์กรอิสระ 
ที่จะแต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผลให้การด าเนินการของคณะกรรมการสรร
หาทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วต้องเสียไป 
  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  
  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการสรรหา 
มีค าวินิจฉัย และเพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๒๖ ให้ถือว่าการพ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออก 
  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 
  มาตรา ๗๘  ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๗ ด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามจ านวนที่ยังว่างอยู่ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๗๗ 
  ในกรณีที่ต้องมีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการของ 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๗ วรรคสี่ หรือ 
ในกรณีท่ีไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว  
ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังอยู่ในต าแหน่งตาม 
มาตรา ๗๗ ประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งให้ประธาน
วุฒิสภาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  มาตรา ๗๙  ในระหว่างทีย่ังไม่มีระเบียบตามมาตรา ๒๔ ออกใช้บังคับ  
เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของตุลาการให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 



๒๔ 

เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
  มาตรา ๘๐  บรรดาข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของศาลที่ออกตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
 
  มาตรา ๘๑  การด าเนินการไต่สวน หรือการด าเนินการอ่ืนใดตามหน้าที่และอ านาจ
ของศาลซ่ึงด าเนนิการก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบั้งคับ ให้ถือว่าการนั้น 
เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาว่าการด าเนินการในเรื่องใดท่ียังค้างพิจารณาอยู่และมิได้บัญญัติ
วิธีด าเนินการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ด าเนินการนั้นต่อไปตามมติของ 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
  ........................................ 
        นายกรัฐมนตรี 


