
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                       แก้ไข/ปรับปรุง                ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ     คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ   
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
  เพ่ือให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา ๑๓๐ (๘) และมาตรา ๒๖๗ (๕) เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคน มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ เขตอ านาจศาลรัฐธรรมนูญในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดี การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการ และการท าค าวินิจฉัย เพ่ือให้
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปโดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 
    ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
  มาตรา ๑๓๐ (๘) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  เป็นการไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีกฎหมายนี้ 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(๑) ก าหนดเขตอ านาจการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดขอบเขตของเรื่องที่
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ ซึ่งนอกจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแล้ว ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ 

 (๒) ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้มีการคัดเลือกและ
การสรรหาเพ่ือให้ได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง มีความ 
กล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมี
ทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  



๒ 

(๓) ก าหนดวิธีการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  โดยก าหนดให้การพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอ านาจค้นหาความจริง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อก าหนดของประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ  

(๔) ก าหนดกระบวนการคัดค้านและถอนตัวของตุลาการ  โดยก าหนดเหตุที่จะท าให้
กระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเป็นไปโดยไม่มีความยุติธรรม 

(๕) ก าหนดองค์คณะตุลาการ วิธีการพิจารณาคดี การท าค าวินิจััยและการเปดดเผยผล
การวินิจััย  โดยมีกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหา และเปิดเผยผลการวินิจฉัย เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนได้รับความเป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๖) ก าหนดบทเัพาะกาล รองรับคดี ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระตามที่ก าหนด และรองรับข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของศาลที่ออกตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้ ยังรองรับการด าเนินการไต่สวน หรือการด าเนินการอ่ืนใดตาม
หน้าที่และอ านาจของศาลซึ่งด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้
ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
 
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จะท าให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสิทธิของตนได้ถูกต้องและชัดเจน 
และการก าหนดกระบวนการและระยะเวลาไว้ชัดเจนจะท าให้การพิจารณาคดีมีแนวทางที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระท าใดไม่ ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ  และตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรม รวมตลอดถึงการพิจารณาและวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญลดน้อยลง และประชาชนมชี่องทางในการได้รับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

 



๓ 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 
 

๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 

เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  จึงเป็นหน้าที่และอ านาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 

ไม่ควรท าร่วมกับเอกชนเนื่องจากเป็นภารกิจพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และปกป้องสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นภารกิจ 
ที่ต้องด าเนินการร่วมกับเอกชน 

 
 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรอื่น  

 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกว่าหรือไม ่

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นเป็นภารกิจ
หลักของศาลรัฐธรรมนูญโดยแท้ มิได้เกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการหรือการให้บริการแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่องการอ านวย
ความยุติธรรมโดยการพิจารณาพิพากษาตัดสินคด ี

 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง.................................. 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง...................................... 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง.................................... 
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง.......................................... 

 



๔ 

 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
ไม่ได้ เนื่องจากมาตรา มาตรา ๑๓๐ (๘) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้

ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารแต่เพียงอย่างเดียวได้ 
 
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
จะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

  
 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๘) ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ (๕)  ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ 
การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  
 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก การด าเนินการภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก................................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก.............................................................. 

  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติให้มีข้ึน และกรณีดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องใด  
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................. 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๘) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  

     ควบคุม  (ข้ามไปข้อ ๓.๗)    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
  ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
 
 เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 
เนื่องจากการพิจารณาและวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญมีขึ้นภายหลังจากมีการยื่นค าร้อง

ต่อศาลว่ามีการกระท าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมีลักษณะเป็นการตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น 
มิได้เป็นการด าเนินการในลักษณะป้องกันการกระท าความผิด 

 



๕ 

 ๓.๗ การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นการ

ควบคุม 
   ไม่มี 
   ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร  
    มีความคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร 
    ไม่มี 
  ๓.๗.๓ มี ห ลั ก เกณ ฑ์ การใช้ ดุ ลพิ นิ จ ใน การอนุ มั ติ อนุ ญ าตหรื อ ไม่  อย่ า งไร 

ไม่มี    
  ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 
   ไม่มี 
  ๓.๗.๕ มีการเปดดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ หรือไม่  
   อย่างไร 
   ไม่มี 
 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ 

ไม่มี มเีพียงการใช้ระบบองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
   มีความจ าเป็นอย่างไร 

เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องการความรอบคอบและเป็นหลักประกันในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรม  
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 

ไม่มี 
   หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 

ไม่มี 
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณ ะกรรมการมีผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

ไม่มี 
   เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ไม่มี 
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลโดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบหรือแนวทางการใช้
ดุลพินิจตามที่มีการก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด  

  โทษทางอาญา             โทษทางปกครอง      ระบบผสม 
   



๖ 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  เป็นมาตรการลงโทษส าหรับผู้ที่ละเมิดอ านาจศาล เพ่ือให้ศาลมีอ านาจรักษาความสงบ
เรียบร้อยของการพิจารณาคดี เพ่ือให้การพิจารณาคดีด าเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว 

 

 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 
 ความผิดในกรณีละเมิดอ านาจศาลเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในการนี้ ศาลอาจใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษ 
ทางอาญาหรือไม่ก็ได้ เพราะมีทางเลือกอ่ืนในการลงโทษด้วย กล่าวคือ การตักเตือน และไล่ออกจาก
บริเวณศาล  ทั้งนี้ ศาลจะพิจารณาเท่าที่จ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
หรือไม่ 

ไม่มี 
 

 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกนัที่มีอยู่ 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๘) และมาตรา ๒๖๗ (๕) ของรัฐธรรมนูญ ให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้ จึงจ าเป็นต้องจัดท า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้น  ทั้งนี้ เดิมมีข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นพระราชบัญญัติที่จะต้องบัญญัติให้ยกเลิกในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประชาชน 
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง    
     ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง องค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ถูกละเมิด

สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ  
 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 



๗ 

  การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากเป็นองค์กรที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ดังนั้น หากการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความยุติธรรมและ  
มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  

       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน 
 
 - เชิงลบ 
  ไม่มี  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  ไม่มี 

  
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน  และเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และเสรีภาพทางวิชาการ  
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

เป็นการจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเป็นไปโดยยุติธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ  

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัยคดีโดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  

ย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพราะเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญมิให้ถูกล่วงละเมิด และป้องกันมิให้มีการกระท าหรือการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ  

 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาท 
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  
ซึ่งหากการใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้ประชาชนและสังคม
ตระหนักถึงความส าคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ อันเป็นพ้ืนฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศในด้านอ่ืน ๆ ต่อไปด้วย 

 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
ได้มากน้อยเพียงใด 

ไม่มี 



๘ 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด 
ไม่มี 
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
ไม่มี 

   
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 

ไม่มี 
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการอนุมัติ

โครงการหรือจัดสรรเงินงบประมาณที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะท าให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความ
รอบคอบ รัดกุม และควบคุมงบประมาณของประเทศได้มาก  

 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัย 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ไม่มี เนื่องจากเป็นหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

 
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะท าให้มีการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการอนุมัติโครงการหรือจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งจะท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีความรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์ ต่ องบประมาณของประเทศ โดย 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ได้สร้างหรือก าหนดภาระหน้าที่แก่ประชาชน และไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนเกินความจ าเป็น 
 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  
 เป็น ไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลั งของข้าราชการตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

องค์คณะตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าป ีโดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 

งบประมาณปกติของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 



๙ 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

ในระหว่างการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้จัดให้มี
ช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์
และการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี 
 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 
 

๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
เนื่องจากการพิจารณาและวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญต้องกระท าโดยองค์กรที่มีความ

เป็นอิสระ และปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรอ่ืน จึงไม่จ าเป็นต้องมีการร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานอื่น 
 
 ๗.๔  ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ 
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในศาลรัฐธรรมนูญ  
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 



๑๐ 

 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
๘.๒  การเปดดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 
(๑) ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งให้เป็นตุลาการ ให้องค์กรอิสระ

ด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  

(๒) ในกรณีที่มีการประกาศรับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ เลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร 

(๓) ในกรณีที่ตุลาการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือ
คัดเลือกตุลาการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ตุลาการครบวาระ แต่ถ้าตุลาการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก  
ตุลาการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  

(๔) เมื่อมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าตุลาการผู้ ใดพ้นจากต าแหน่ง  
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

(๕) บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพนั้น ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีได้ โดยต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว  

(๖) บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ถ้าผู้นั้นเห็นว่าการ
ละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็นภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องจากผู้ร้อง โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายในสิบวันนับแต่
วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

(๗) เมื่อมีผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการของศาลส่งเรื่องให้คณะตุลาการภายในสองวันนับแต่วันที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการของศาลได้รับค าร้อง และให้คณะตุลาการดังกล่าวมีอ านาจตรวจและมีค าสั่งรับค าร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัยภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาล 

(๘) เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส าเนาค าร้อง ให้ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด  

(๙ ) ผู้ ร้องจะแก้ ไขเพ่ิมเติมค าร้อง หรือผู้ถูกร้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมค าชี้ แจง 
แก้ข้อกล่าวหา ต้องยื่นค าร้องเสียก่อนวันที่ศาลก าหนดว่าจะมีค าวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

(๑๐) เมื่อศาลประกาศก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งส าเนาประกาศให้แก่
คูก่รณีไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัด  



๑๑ 

(๑๑) ก่อนศาลมีค าวินิจฉัย คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ แต่
ต้องยื่นเสียก่อนวันที่ศาลก าหนดว่าจะมีค าวินิจฉัยไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

(๑๒) ศาลอาจก าหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ แต่ต้องแจ้งคู่กรณี
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 

(๑๓) ศาลอาจก าหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาเบิกความ 
เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก าหนดหรือ  
ที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอก าหนด โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส าเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอ่ืนเพ่ือทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือ 
พยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(๑๔) ค าวินิจฉัยของศาลและความเห็นส่วนตนของตุลาการทุกคน ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 

 
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ 

หลักนิติธรรม อย่างไร 
การใช้ดุลพินิจขององค์คณะตุลาการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม

โดยปราศจากอคติท้ังปวง  
 

 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 

 ไม่มี  
 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นต าแหน่งซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดให้อยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วย 

 
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

 มี การยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือ
องค์กรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ 
ถ้าผู้นั้นเห็นว่าการละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ยื่น 
ค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้  
แต่หากบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น  
ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีได้เอง 

 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑  ได้ จั ดท าแผน ในการจั ดท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระย ะเวลา ตลอดจน 

กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่  ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรอง 
ในเรื่องใดบ้าง 



๑๒ 

 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
  บุคคลเกินสมควรอย่างไร 
 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๗๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรอิสระแต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๑๑ 

องค์กรอิสระแต่ งตั้ ง
และส่งชื่อผู้แทนเพ่ือ
เป็นคณะกรรมการสรรหา
ภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ พระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๗ วรรคสามและวรรคสี่  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้

คณ ะกรรมการสรรหาพิจารณ าและวินิ จฉัยว่า ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ ใด
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย และเพ่ือประโยชน์ในการรับ
บ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๒๖ ให้ถือว่าการพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออก 

 

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่า
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แ ล ะ ตุ ล า ก า ร ศ า ล
รัฐธรรมนูญ ซึ่ งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใ ช้ บั ง คั บ ผู้ ใ ด ข า ด
คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ มี
ลักษณะต้องห้ามตาม
รั ฐ ธ รรมนู ญ ห รื อ ไม่ 
ภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ พระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๘  ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๗ ด าเนินการสรรหา
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามจ านวนที่ยังว่างอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยตาม
มาตรา ๗๗ 

 

กรณีที่คณะกรรมการ
สรรหามีค าวินิจฉัยว่า
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แ ล ะ ตุ ล า ก า ร ศ า ล
รัฐธรรมนูญผู้ ใดขาด
คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ มี
ลักษณะต้องห้ามตาม
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห้ 
ด า เนิ นการสรรหาผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ ง



๑๓ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ตุ ล า ก า ร ศ า ล
รัฐธรรมนูญตามจ านวน
ที่ยังว่างอยู่ภายใน ๓๐ 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ มี 
ค าวินิจฉัย 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

 
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 

แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


