
บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 
   

 
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

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

 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๒.๑  เขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญ 
  ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคด ีดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๗) 

(๑) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
(๒) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ  
(๓) คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท าล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือ

คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  
(๖) คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือกระท าด้วยประการใดที่มีผลให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
(๗) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
(๘) คดีเก่ียวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี 
(๙) คดีเก่ียวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
(๑๐) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการ

กระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
(๑๑) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม  



๒ 

 
(๑๒) คดีอ่ืนที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน

ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาล  
๒.๒  องค์ประกอบของศาลและการได้มาของตุลาการ 
 ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 

เก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับการสรรหา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การคัดเลือก ให้คัดเลือกจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
จ านวนสามคน และคัดเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด จ านวนสองคน (ร่างมาตรา ๘ (๑) และ (๒))  

(๒) การสรรหา ให้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยมาจาก
สาขานิติศาสตร์จ านวนหนึ่งคน สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์จ านวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีจ านวนสองคน (ร่างมาตรา ๘ (๓) 
(๔) และ (๕))  

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาได้ ให้ที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า  
สามปีก็ได้ และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลา
ตามการด ารงต าแหน่งลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได ้
    ส าหรับการสรรหาก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งท าหน้าที่ 
คัดสรรบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ  
(ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒)  

๒.๓  บทบัญญัติเกี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
 ก าหนดให้กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติตามร่างมาตรา ๘ 

และร่างมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามร่างมาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ ามของผู้สมัครผู้ ได้ รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้ เป็นหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด  
(ร่างมาตรา ๑๔) นอกจากนี้ ก าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจ 
โดยรวดเร็ว เป็นธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง มีความกล้าหาญ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาด้วย (ร่างมาตรา ๒๓) 

 (๒) วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว (ร่างมาตรา ๑๗) 
 
 



๓ 

 
 (๓) การพ้นจากต าแหน่ง 
  ก าหนดให้ ตุ ล าการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากต าแหน่ งตามวาระ  

ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนครบวาระ 
แต่หากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกตุลาการใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง (ร่างมาตรา ๑๙) ในกรณีที่ยังไม่มี
การแต่งตั้งตุลาการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
แต่ถ้ามีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน จะนั่งพิจารณาหรือท าค าวินิจฉัยมิได้ (ร่างมาตรา ๒๐)
 (๔) ประโยชน์ตอบแทน 

  ก าหนดให้เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ส าหรับเบี้ยประชุมของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
เบี้ยประชุมกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๕) นอกจากนี้ ก าหนดให้ตุลาการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า 
หนึ่งปีมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทน (ร่างมาตรา ๒๖)  

๒.๔  การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ก าหนดให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาล 

มีอ านาจค้นหาความจริง ไม่ว่ าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ ง ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ และไม่ว่าการไต่สวน
พยานหลักฐานจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ถ้าศาลได้ให้ โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายอ่ืนน าสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ให้ศาลสามารถรับฟัง
พยานหลักฐานนั้นได้ (ร่างมาตรา ๒๗) 

 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ให้อ านาจประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญในการออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีได้ แต่ข้อก าหนดดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือก่อให้เกิดความล่าช้า 
โดยไม่จ าเป็น (ร่างมาตรา ๒๘) 

๒.๕  การคัดค้านตุลาการและการขอถอนตัวของตุลาการ 
 (๑) การคัดค้านตุลาการ 
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจถูกคัดค้านในกรณีที่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ได้แก่ เคยเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอ่ืนหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการซึ่งเคยพิจารณาวินิจฉัย
ในคดีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน เป็นหรือเคยเป็นสามีหรือภริยา หรือ
ญาติของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เคยให้ถ้อยค าหรือให้ความเห็นในฐานะพยานโดยที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์
ในคดีในศาลอ่ืนซึ่งพิจารณาวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน เป็นต้น (ร่างมาตรา ๓๒) 
นอกจากนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจท าให้การพิจารณา
หรือวินิจฉัยเสียความยุติธรรมได้ (ร่างมาตรา ๓๓) ส าหรับการยกข้อคัดค้าน คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจท าเป็นค าร้องคัดค้านยื่นต่อศาลได้ก่อนมีค าวินิจฉัยหรือค าสั่งชี้ขาดแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบวัน 
นับแต่วันที่ทราบเหตุคัดค้านนั้น (ร่างมาตรา ๓๕) โดยระบุเหตุที่จะคัดค้านพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง (ร่างมาตรา ๓๖)  



๔ 

 
 (๒) การขอถอนตัวของตุลาการ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการท า 
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งคดีไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุที่อาจถูกคัดค้าน โดยให้ตุลาการซึ่งขอถอนตัวงดการปฏิบัติ
หน้าที่ในคดีนั้น (ร่างมาตรา ๓๔)  

เมื่อมีการขอถอนตัวหรือยื่นค าร้องคัดค้าน ให้ศาลประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือพิจารณาเหตุขอถอนตัวหรือเหตุคัดค้านนั้น โดยตุลาการซึ่งขอถอนตัวหรือถูกคัดค้านจะร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดค าขอถอนตัวหรือค าร้องที่คัดค้านตนเองมิได้ เว้นแต่เป็นกรณี
จ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการพิจารณา ให้ศาลฟังค าชี้แจงของตุลาการที่ขอถอนตัวหรือ 
ถูกคัดค้านประกอบด้วย และการชี้ขาดให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก โดยวิธีลงคะแนนลับ  
(ร่างมาตรา ๓๗) 

๒.๖  การรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาและการละเมิดอ านาจศาล 
ก าหนดให้ศาลมีอ านาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่

เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท าการศาล หรือบริเวณที่ท าการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวน
ของศาล หรือในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ศาลอาจมีค าสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ รวมทั้ง 
วางระเบียบเพ่ิมเติมได้ ส าหรับการวิจารณ์ค าวินิจฉัยคดีที่กระท าโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค าหรือ 
มีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล (ร่างมาตรา ๓๘) 

การฝ่าฝืนค าสั่งศาลหรือระเบียบ ให้ถือเป็นการละเมิดอ านาจศาล และให้ศาล
มีอ านาจตักเตือน ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ (ร่างมาตรา ๓๙) 

๒.๗  การยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  
 (๑) ผู้ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดี ต้องเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร

ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น 
 (๒) วิธีการยื่นค าร้อง ให้กระท าเป็นค าร้องตามแบบที่ก าหนดในข้อก าหนด

ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่กรณีท่ีก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นหนังสือตามร่างมาตรา ๔๑ 
 (๓) แบบและรายละเอียดในค าร้อง ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค า

สุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบที่ก าหนดในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง เรื่องหรือการกระท าพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
มาตราที่เกี่ยวข้อง และค าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด าเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน
โดยชัดแจ้ง (ร่างมาตรา ๔๒)  

๒.๘  การยื่นค าร้องเฉพาะคดี 
 (๑) การยื่นขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ ต้องเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจที่เกิดขึ้นแล้ว โดยในกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
ยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อศาล ในกรณีที่ เป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพ่ือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อศาล (ร่างมาตรา ๔๔)  



๕ 

 
  (๒) การยื่นขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีได้ โดยต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว (ร่างมาตรา ๔๕) ถ้าบุคคล 
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้เป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณายื่นค าร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องจากผู้ร้อง ในกรณีที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค าร้อง หรือไม่ยื่นค าร้องภายในก าหนดเวลา บุคคลซึ่งถูกละเมิดมีสิทธิยื่นค าร้อง
โดยตรงต่อศาลได้ (ร่างมาตรา ๔๗)  

๒.๙  การรับค าร้องไว้พิจารณา 
ในการพิจารณาว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณาหรือไม่  ศาลจะแต่งตั้งตุลาการ 

ไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณาก็ได้ โดยเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลส่งเรื่องให้คณะตุลาการที่ศาลแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณา 
ภายในสองวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับค าร้องตามหลักเกณฑ์ 
ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญก าหนด โดยให้มีอ านาจตรวจและมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล ในกรณีที่คณะตุลาการ
มีความเห็นควรสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้เสนอศาลพิจารณาภายในสองวัน และให้ศาล
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะตุลาการดังกล่าว หากศาลเห็นพ้อง
ด้วยกับความเห็นนั้น ให้จัดท าเป็นค าสั่งของศาล หากศาลไม่เห็นพ้องด้วย ให้ด าเนินการตามความเห็น
ของศาล (ร่างมาตรา ๔๘)  
 ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะตุลาการ ให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่งว่าจะรับ 
ค าร้องไว้พิจารณาหรือไม่ภายในห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลได้รับ 
ค าร้อง (ร่างมาตรา ๔๘ วรรคห้า) 

๒.๑๐ องค์คณะและการพิจารณาคดี 
ก าหนดให้องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและท าค าวินิจฉัย 

ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าด ารง
ต าแหน่งภายหลังจากวันนัดไต่สวนครั้งแรกแล้ว จะร่วมท าค าวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ เว้นแต่การไม่เข้าร่วม
จะท าให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงมิได้ร่วมในการพิจารณาในประเด็น
ส าคัญแห่งคดีใด ย่อมไม่มีอ านาจในการท าค าวินิจฉัยคดีนั้น หากมีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คนใดร่วมในการพิจารณาในประเด็นส าคัญแห่งคดีนั้นหรือไม่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยก่อนที่จะ
ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป (ร่างมาตรา ๕๑)  

๒.๑๑ การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง 
 ก าหนดให้ศาลหรือคณะตุลาการซึ่งพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับค าร้องอาจมี

ค าสั่งให้คู่กรณีที่ด าเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไข  
ที่เห็นสมควรได้ หากคู่กรณีไม่ด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าสั่งโดยไม่มี เหตุอันสมควร กรณีเป็น 
ผู้ร้อง ศาลอาจพิจารณาสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจ าหน่ายคดีนั้นก็ได้ หากเป็นผู้ถูกร้อง 



๖ 

 
ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะแก้ไข และให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม (ร่างมาตรา ๕๒) 

๒.๑๒ การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล 
 (๑) การแจ้งข้อกล่าวหา เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ส่ง
ส าเนาค าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค าสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส าเนาค าร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
และให้ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง หรือภายในระยะเวลา
ที่ศาลก าหนด หากผู้ถูกร้องไม่ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาหรือไม่มารับส าเนาค าร้อง
ภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้ศาลด าเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป (ร่างมาตรา ๕๓)  

 (๒) การแก้ไขเพิ่มเติมค าร้อง ผู้ร้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมค าร้อง หรือจะแก้ไข
เพ่ิมเติมค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยต้องยื่นค าร้องเสียก่อนวันที่ศาลก าหนดว่าจะมีค าวินิจฉัยไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้ประเด็นแห่งคดีที่จะต้องวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป  
ศาลจะไมร่ับไว้พิจารณาก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๔) 

 (๓) การส่งส าเนาค าร้อง การส่งส าเนาค าร้อง ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือ
เอกสารอ่ืนใดระหว่างศาลกับคู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ปกติ หรือ
สถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้  ทั้งนี้ วิธีการส่งและปิด
ประกาศให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๕๕) 

 (๔) การก าหนดประเด็นการพิจารณาและการท าความเห็นส่วนตน ให้ศาล
ก าหนดประเด็นและล าดับประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัย แต่ไม่ตัดอ านาจศาลที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ประเด็นหรือล าดับประเด็นที่ได้ก าหนดหรือล าดับไว้เดิม โดยตุลาการทุกคนเว้นแต่ตุลาการที่ได้รับ
อนุญาตให้ถอนตัวหรือต้องถอนตัวเพราะถูกคัดค้าน ต้องท าความเห็นส่วนตนตามประเด็นและตามล าดับ
แห่งประเด็นที่ศาลได้ก าหนดหรือล าดับไว้ (ร่างมาตรา ๕๖) 
 (๕) การพิจารณาของศาล  ก าหนดให้การพิจารณาของศาลให้กระท าโดย
เปิดเผย เว้นแต่เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ท าการศาล หรือเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้ เมื่อศาลประกาศก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส าเนา
ประกาศให้แก่คู่กรณีไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัด ส่วนก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป ให้เป็นไป
ตามท่ีศาลก าหนด และให้ปิดประกาศก าหนดนัดดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการศาลด้วย (ร่างมาตรา ๕๘) 
 (๖) การยื่นและตรวจพยานหลักฐาน ก าหนดให้คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล 
และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้ และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส าเนาพยานหลักฐาน 
ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ส าหรับการอ้าง
พยานหลักฐาน ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน และวิธีการที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้น  ทั้งนี้ 
อาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก าหนดว่าจะมีค าวินิจฉัย 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ ศาลอาจก าหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ต้องแจ้งคู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน (ร่างมาตรา ๕๙และร่างมาตรา ๖๐)  
 (๗) การไต่สวนพยาน ก าหนดให้ศาลสอบถามพยานบุคคลเอง โดยอาจถาม
พยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพ่ิมเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงที่ศาล



๗ 

 
ก าหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน (ร่างมาตรา ๖๑)  ในการนี้ ศาลอาจอนุญาต
ให้มีการไต่สวนพยานที่อยู่นอกที่ท าการศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอโดยใช้
ระบบการประชุมทางจอภาพได้ (ร่างมาตรา ๖๒)  
 ศาลอาจก าหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญเสนอบันทึก 
ถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก าหนดหรือท่ีศาลอนุญาตให้
คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอก าหนด และส าเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอ่ืนเพ่ือทราบก่อนวันนัดไต่สวนบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากคู่กรณีคัดค้านในประเด็นใด ให้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อ
ศาลก่อนวันนัดไต่สวนบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจ
คัดค้าน และในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า 
แล้วตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอ่ืนตามประเด็นที่เสนอต่อศาล หากพยาน 
ไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเมื่อพยานรับรองบันทึก 
ถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ถ้อยค าของพยาน (ร่างมาตรา ๖๓)  
 (๘) การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย
มีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลา 
ที่ศาลก าหนด  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาตามข้อก าหนดของประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๖๖)  

๒.๑๓ การท าค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง  
 (๑) การท าค าวินิจฉัย ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท าความเห็นส่วนตน 

เป็นหนังสือโดยสังเขปตามข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจา 
ต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ  (ร่างมาตรา ๗๒) โดยค าวินิจฉัย
ของศาลให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ (ร่างมาตรา ๗๐)  ในการนี้ หากค าวินิจฉัยมีข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศาลเห็นเองหรือเมื่อคู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ผล 
ในค าวินิจฉัยหรือค าสั่งเดิม (ร่างมาตรา ๗๕) 

 (๒) รายละเอียดแห่งค าวินิจฉัย อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและค าขอ 
ข้อโต้แย้งในค าชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา เหตุผลในการ
วินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในแต่ละประเด็น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งค าวินิจฉัย ซ่ึงค าวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการ
ที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะ
นั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับค าวินิจฉัย 
(ร่างมาตรา ๗๑)  

 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่ งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจ าหน่ายคดี  
ต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคดี เหตุผลในการมีค าสั่ง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติ



๘ 

 
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง โดยเมื่อจัดท าค าสั่งเสร็จแล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อม
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (ร่างมาตรา ๗๔) 

 (๓) ผลของค าวินิจฉัย ให้มีผลในวันอ่าน (ร่างมาตรา ๗๓)  
 (๔) การประกาศ ค าวินิจฉัยของศาลและความเห็นส่วนตนของตุลาการทุกคน 

ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย (ร่างมาตรา ๗๒)  
๒.๑๔ บทเฉพาะกาล 
 (๑) ก าหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับบรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก าหนด 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือพ้นจากต าแหน่งที่มิใช่การพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ (ร่างมาตรา ๗๖) 

 (๒) ก าหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๓/๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่ (ร่างมาตรา ๗๖) 

 (๓) ก าหนดให้องค์กรอิสระแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หากองค์กรอิสระใดยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้ หรือ
ในกรณีที่ไม่มีผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้
ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่  แต่ไม่ตัดสิทธิองค์กรอิสระที่จะ
แต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผลให้การด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วต้องเสียไป (ร่างมาตรา ๗๗)  

 (๔) ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและวินิจฉัยว่าประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย และ 
เพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๒๖ ให้ถือว่าการพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 
เป็นการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออก ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๗๗) 
ในการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามจ านวนที่ยังว่างอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย (ร่างมาตรา ๗๘)  
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่ง หรือในกรณีที่ ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและ



๙ 

 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังอยู่ในต าแหน่งประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๗๘) 

 (๕) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับบรรดา ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือมติของศาลที่ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไปจนกว่าจะมีข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๘๐) และก าหนดให้ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบและ 
การแต่งกายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร่างมาตรา ๗๙) 

 (๖) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการไต่สวน หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดตามหน้าที่และอ านาจของศาลซึ่งด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่มีปัญหาว่าการด าเนินการในเรื่องใด
ที่ยังค้างพิจารณาอยู่และมิได้บัญญัติวิธีด าเนินการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใหด้ าเนินการนั้นต่อไปตามมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๘๑)  

 
     


