ฉบับส่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ....
(อารัมภบท/บทอาศัยอานาจ)
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๐ (๘) บั ญ ญั ติ ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(ชื่อกฎหมาย)
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ . ....”
(วันใช้บังคับ)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
(บทนิยาม)
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
“ตุลาการ” หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
“ตุลาการประจาคดี” หมายความว่า ตุลาการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของสานวนเป็นรายคดี
“คดี” หมายความว่า กระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัย
“คาร้อง” หมายความว่า คาร้องที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง และให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระทาการแทนด้วย
“ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามคาร้องของผู้ร้อง
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
“กระบวนพิจารณา” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระทาโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือตามคาสั่งของศาล ไม่ว่าการนั้น
จะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระทาต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือศาลกระทาต่อคู่กรณีฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทุกฝ่าย รวมถึงการส่งคาร้องและเอกสารอื่น ๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

-๒“การพิจารณาคดี” หมายความว่า การไต่สวน หรือการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
“พนัก งานคดีรัฐ ธรรมนูญ ” หมายความว่า ข้า ราชการส านัก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ ในสายงาน
คดีรัฐธรรมนูญที่ได้รับ มอบหมายให้รับ ผิดชอบสานวนคดี และให้พนักงานคดีรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
(ผู้รักษาการตามกฎหมาย / อานาจออกข้อกาหนด ระเบียบ และประกาศของศาล)
มาตรา ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้มี
อานาจออกข้อกาหนด ระเบียบ และประกาศ โดยความเห็นชอบของศาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ศาล
(เขตอานาจศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๕ ให้ศาลมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
บัญญัติ
ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบของศาล
(องค์ประกอบของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๖ ศาลประกอบด้วยตุลาการจานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ งด ารงต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่ าผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ าคณะในศาลฎี ก ามาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จานวนสามคน
(๒) ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่ า ตุ ล าการศาลปกครองสู งสุ ด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จานวนสองคน
(๓) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขานิ ติ ศ าสตร์ ซึ่ งได้ รับ การสรรหาจากผู้ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งได้ รั บ การสรรหาจากผู้ รับ หรือ เคยรับ ราชการในต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่าอธิบ ดี ห รื อ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จานวนสองคน

-๓ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้
การนั บ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ นั บ ถึ งวัน ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กหรือ วัน สมั ค รเข้ ารับ การสรรหา
แล้ ว แต่กรณี ในกรณี จ าเป็ น อัน ไม่อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้
ส่วนที่ ๒
การได้มาซึ่งตุลาการ
(องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา)
มาตรา ๗ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ ให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณ สมบั ติตามมาตรา ๒๐ และไม่มีลั กษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๑ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลหรือองค์กรอิสระองค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
(องค์ประชุมและการประชุมของคณะกรรมการสรรหา)
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ถื อ เสี ย งข้ างมาก เว้ น แต่ จ ะบั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น อย่ างอื่ น ถ้ ามี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ให้คณะกรรมการสรรหามีอานาจออกระเบียบว่าด้วยการประชุมและการลงมติ
(สถานะและอานาจของคณะกรรมการสรรหา)
มาตรา ๙ ในการปฏิบั ติห น้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้กรรมการสรรหาเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้คณะกรรมการสรรหามีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หน่วยงานใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ให้คณะกรรมการสรรหามีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

-๔(การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหา)
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐสภา
กาหนด
(การได้มาซึ่งคณะกรรรมการสรรหาในส่วนของบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้ง)
มาตรา ๑๑ เมื่ อ มี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งสรรหาผู้ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการ ให้ ส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งเหตุที่จะต้องสรรหาให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
เมื่อสานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ แจ้งองค์กรอิส ระเพื่อแต่งตั้งบุคคล
มาเป็นกรรมการสรรหาองค์กรละหนึ่งคนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) แล้วให้ส่งรายชื่อนั้น
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เมื่อสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับรายชื่อบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งตามวรรคสอง ให้สานักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจั ด ท าประกาศปิ ด ไว้ ณ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
อย่างหลากหลาย โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย มูลเหตุของการสรรหา องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหา และรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
(การประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๑๒ การรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
นอกจากการประกาศรั บ สมั ค รแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสรรหาด าเนิ น การสรรหาจากบุ ค คลที่ มี
ความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
เมื่อได้รับ รายชื่อผู้ส มัครและผู้ได้รับการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปแล้ ว ให้ ประกาศ
รายชื่อให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
(หลักการคัดสรร / หลักเกณฑ์และวิรีการออกเสียงลงคะแนน / มติในการคัดเลือก)
มาตรา ๑๓ ในการสรรหาให้ ค ณะกรรมการสรรหาและปรึก ษาหารื อ เพื่ อ คั ด สรรให้ ได้ บุ ค คลที่ มี
ความรับ ผิ ดชอบสู ง มีความกล้ าหาญในการปฏิบั ติห น้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัว อย่างที่ ดี
ของสังคม
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด สรรและการออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ ก
ผู้สมควรได้รับ การแต่งตั้งเป็ น ตุลาการ และมติในการสรรหาดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

-๕(ระยะเวลาในการสรรหา / การวินิจฉัยปั)หาเกี่ยวกับคุณ สมบัติของผู้สมัคร / การเสนอรายชื่อ
ผู้ได้รับเลือก)
มาตรา ๑๔ ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการสรรหา
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไป
ผู้ได้รับ การคัดเลือกหรื อได้รับ การสรรหา ให้ เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
เมื่อด าเนิ น การสรรหาเสร็ จ แล้ ว ให้ คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่ อผู้ ได้รับ เลื อกนั้ นพร้อมความ
ยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา
(การให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา)
มาตรา ๑๕ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กหรื อสรรหาเพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งตุ ล าการต้ อ งได้ รับ ความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับ การสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ดาเนินการสรรหาหรือ
คัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
เมื่อผู้ ได้รับ การสรรหาหรื อคัดเลื อกได้รับความเห็ นชอบจากวุฒิ สภาแล้ว ให้ เลือกกันเองให้ คนหนึ่ ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาน าความกราบบั งคมทู ล เพื่ อ ทรงแต่ งตั้ งประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(การแสดงหลักธานการพ้นจากตาแหน่งหรือวิชาชีพของผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา)
มาตรา ๑๖ ผู้ ไดรั บ ความเห็ น ชอบจากวุฒิ ส ภาให้ เป็ น ตุล าการ โดยที่ยังมิได้พ้ นจากตาแหน่ งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ตองแสดงหลักฐานว่า
ได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แลว ต่อประธาน
วุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนาความกราบบังคม
ทูลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๔ วรรคสี่ ในกรณีที่ไมแสดงหลักฐานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ และให้ดาเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่
(การดาเนินการกรณีมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่าเจ็ดคน)
มาตรา ๑๗ ในการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๐๔ ถ้ า มี ผู้ ไ ด้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภาจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด คน ให้ ผู้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบเลื อ กกั น เองให้ ค นหนึ่ ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบ
เก้ าคน และเมื่ อ โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ งตั้ งแล้ ว ให้ ศ าลด าเนิ น การตามหน้ าที่ แ ละอ านาจ ต่ อไป
พลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าศาลประกอบด้วยตุลาการเท่าที่มีอยู่

-๖(การถวายสัตย์ปฏิ)าณของตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๑๘ ก่ อ นเข้ ารั บ หน้ าที่ ตุ ล าการต้ อ งถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ พระมหากษั ต ริย์ ด้ ว ยถ้ อ ยค า
ดังต่อไปนี้
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า (ชื่ อ ผู้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ”
(สถานะของตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๑๙ ตุลาการเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนที่ ๓
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่ง ของตุลาการ
(คุณสมบัติของตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๒๐ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แล้ว ตุลาการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบ ห้ าปี แต่ไม่เกินหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลื อกหรือวันสมัครเข้ารับ
การสรรหา
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๒๑ ตุลาการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการหรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
(๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา

-๗(๕) เป็ น หรื อ เคยเป็ น สมาชิ ก หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ งอื่ น ของพรรคการเมื อ งในระยะสิ บ ปี ก่ อ นเข้ ารั บ
การคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๗) เป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น หรื อ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(วาระการดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๒๒ ตุล าการมี ว าระการดารงต าแหน่งเจ็ดปี นั บแต่ วัน ที่ พ ระมหากษั ตริย์ทรงแต่ งตั้ง และ
ให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
(การพ้นจากตาแหน่งของตุลาการศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตุลาการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๕) ศาลมีมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
(๖) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตาแหน่งให้พ้นจากตาแหน่งตุลาการด้วย
ในกรณีที่ตุลาการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการที่พ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งตุลาการใหม่แทน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการผู้ใดพ้นจากตาแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม ให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗ เป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
(การร้องขอและผู้มีสิทริร้องขอให้ตุลาการศาลรัธรรรมนู)พ้นจากตาแหน่ง)
มาตรา ๒๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ สภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิ ทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าตุลาการ
คนใดคนหนึ่ งพ้น จากตาแหน่ งตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี และให้ ป ระธาน
แห่งสภาส่งคาร้องนั้นไปยังคณะกรรมการสรรหาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องเพื่อวินิจฉัยว่าตุลากา ร
ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งหรือไม่

-๘คาร้องตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุที่ต้องพ้นจากตาแหน่งของตุลาการดังกล่าว และข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์เป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน พร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน โดยลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ
(การพิจารณาและวินิจฉัยคาร้องขอของคณะกรรมการสรรหา)
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
รับคาร้องขอ
การพิจารณาคาร้องขอ ให้คณะกรรมการสรรหาเปิดโอกาสให้ผู้ร้องขอและตุล าการชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานประกอบคาชี้แจง และตรวจดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับตน
มติในการวินิจฉัยให้ตุลาการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๔ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องจัดทาคาวินิจฉัยโดยให้เหตุผลประกอบด้วย
(หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ รี ก ารเกี่ ย วกั บ การร้ อ งขอ การพิ จ ารณา และการวิ นิ จ ฉั ย ค าร้ อ งขอของ
คณะกรรมการสรรหา)
มาตรา ๒๖ นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ การด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยคาร้องขอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
โดยคณะกรรมการสรรหา
(การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัธรรรมนู)ที่เหลืออยู่)
มาตรา ๒๗ ในระหว่างที่ตุล าการพ้ นจากตาแหน่งก่อนวาระ และยังไมมีการแต่งตั้งตุล าการแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการเหลืออยู่ไมถึงเจ็ดคน
ส่วนที่ ๔
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของตุลาการ
(เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษธกิจ)
มาตรา ๒๘ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ และตุล าการ ให้ น าอัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ
เศรษฐกิจ ของประธานศาลฎีกาและรองประธานศาลฎีกา มาใช้บังคับตามลาดับ
(ประโยชน์ตอบแทนอื่น)
มาตรา ๒๙ ให้ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ศาลกาหนด และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

-๙(บาเหน็จตอบแทนเมื่อพ้นจากตาแหน่ง)
มาตรา ๓๐ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ ซึ่งดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระ
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์
ในการคานวณบาเหน็จตอบแทนนั้น ให้นาอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๒๘ คูณด้วยระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง
การนับระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งเพื่อคานวณบาเหน็จตอบแทนตามวรรคหนึ่งนั้น ให้ นับตั้งแต่วันที่
มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจนถึงวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้นับจานวนปีรวมทั้ง
เศษของปีด้วย การคานวณเศษของปีที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น ให้นาเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสอง
และเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง ในการคานวณให้ใช้ทศนิยมสองตาแหน่ง
และให้นาจานวนที่คานวณได้มารวมกันเป็นระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งซึ่งเป็นจานวนปี
สิทธิในบาเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
(บาเหน็จตอบแทนเมื่อพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตาย)
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตาย
ไม่ว่าผู้ นั้น จะดารงตาแหน่ งครบหนึ่ งปีบ ริบูรณ์ ห รือไม่ก็ตาม ให้ผู้ นั้นมีสิ ทธิได้รับบาเหน็จตอบแทนเป็นเงิน
ซึ่งจ่ายครั้งเดียวตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๐ โดยให้จ่ายแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๒
วิธีพิจารณา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
(วิรีพิจารณาระบบไต่สวน / การอุดช่องว่างของการใช้พระราชบั))ัติประกอบฯ)
มาตรา ๓๒ วิธีพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้ระบบไต่สวน
วิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้นาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

- ๑๐ (ที่ทาการ และวันและเวลาทาการของศาล)
มาตรา ๓๓ การพิจารณาคดีจะต้องกระทาในวันที่ศาลเปิดทาการและตามเวลาทางานที่ศาลได้กาหนด
ไว้ในระเบียบ แต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นการจาเป็น ศาลจะมีคาสั่งกาหนดการพิจารณาคดี ณ สถานที่อื่น
หรือในวัน หรือเวลาใด ๆ ก็ได้
(การนับระยะเวลา)
มาตรา ๓๔ การนั บ ระยะเวลาที่ มี วั น เริ่ ม ต้ น และวัน สิ้ น สุ ด ให้ นั บ วั น ถั ด ไปเป็ น วั น เริ่ ม ต้ น และ
ถ้ า วั น สิ้ น สุ ด ตรงกั บ วั น หยุ ด ราชการหรื อ วั น หยุ ด ท าการของศาล ให้ นั บ วั น ท าการถั ด ไปเป็ น วั น สิ้ น สุ ด
ของระยะเวลา
(การขยายหรือย่นระยะเวลา)
มาตรา ๓๕ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือคู่กรณีร้องขอ ให้ศาลมีอานาจขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้นามาใช้บังคับ หรือระยะเวลาตามที่ศาลกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่จาเป็นเพื่ อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะกาหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ
(การคัดค้านตุลาการ)
(๑) เหตุคัดค้านตุลาการ
มาตรา ๓๖ ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เคยเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการในศาลอื่นหรือเคยเป็นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเคยพิจารณาวินิจฉัย
ในคดีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ขอให้วินิจฉัยนั้นมาก่อน
(๒) เป็ น หรื อ เคยเป็ น สามี ห รื อ ภริ ย า หรือ ญาติ ข องคู่ ก รณี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง คื อ เป็ น บุ พ การี ห รื อ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้ น หรือเป็นญาติทางการสมรสนับ
ได้เพียงสองชั้น
(๓) เคยถู ก อ้ า งเป็ น พยาน โดยที่ ได้ รู้ เห็ น เหตุ ก ารณ์ เว้ น แต่ เคยมี ส่ ว นร่ ว มในวิ ธี พิ จ ารณาตาม
กระบวนการทางนิ ติบั ญ ญั ติ หรือเคยแสดงความเห็ นในฐานะเป็นผู้ เชี่ยวชาญมีความรู้เป็นพิ เศษในปั ญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับคาร้องนั้น
(๔) เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก่อน
(๕) มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ตุลาการนั้นเอง สามี ภริยา หรือญาติสืบสาโลหิตตรงขึ้นไปหรือ
ลงมาของตุล าการนั้ น ฝ่ ายหนึ่ ง พิ พ าทกับคู่ กรณี สามี ภริยา หรือญาติ สื บสาโลหิ ต ตรงขึ้นไปหรือลงมา
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
(๒) การขอถอนตัวจากการพิจารณา
มาตรา ๓๗ เมื่อมีเหตุที่จะคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ เกิดขึ้นแก่ตุลาการคนใดตุลาการ
นั้นเองจะแถลงต่อศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้านแล้วขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได้

- ๑๑ เมื่อมีการขอถอนตัว ตามวรรคหนึ่ง ให้ ตุลาการซึ่งขอถอนตัวงดการปฏิบัติห น้าที่ในคดีนั้นไว้จนกว่า
ศาลจะได้มีการชี้ขาดในเหตุที่อาจถูกคัดค้านหรือขอถอนตัวนั้นแล้ว
(๓) การยื่นคาร้องคัดค้านตุลาการ
มาตรา ๓๘ เมื่อมีเหตุที่ ตุล าการอาจถูกคัดค้านได้ตามมาตรา ๓๖ คู่กรณี ฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ งอาจยก
ข้อคัดค้านขึ้นอ้างโดยทาเป็นคาร้องคัดค้านยื่นต่อศาลได้ก่อนมีคาวินิจฉัยหรือคาสั่งชี้ขาดแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน
สิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุคัดค้านนั้น
เมื่อมีการยื่ น คาร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ ตุล าการซึ่งถูกคัดค้านงดการปฏิบั ติห น้าที่ในคดีนั้นไว้
จนกว่าศาลจะได้มกี ารชี้ขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้น
การกระทาใด ๆ ของตุลาการซึ่งถูกคัดค้านที่ได้ดาเนินไปก่อนมีคาร้องคัดค้านนั้น ย่อมสมบูรณ์ไม่เสียไป
เพราะเหตุที่ศาลมีคาสั่งยอมรับคาร้องคัดค้าน เว้นแต่ศาลจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
(๔) การพิจารณาคาร้องคัดค้านตุลาการ
มาตรา ๓๙ เมื่อมีการยื่นคาร้องคัดค้านตุลาการคนใด และตุลาการซึ่งถูกคัดค้านไม่ขอถอนตัวออกจาก
การพิจารณาคดีนั้น ให้ศาลพิจารณาคาร้องคัดค้านและคาชี้แจงของตุลาการซึ่งถูกคัดค้าน โดยอาจฟังคาแถลง
ของคู่กรณีและตุลาการซึ่งถูกคัดค้าน รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควร แล้วออกคาสั่งยอมรับหรือ
ยกเสียซึ่งคาร้องคัดค้านนั้น คาสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด
เมื่อศาลต้องพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ตุลาการซึ่งถูกคัดค้านจะร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนน
ชี้ขาดคาร้องคัดค้านตนเองมิได้
การชี้ขาดคาร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ถือ
ตามคาร้องคัดค้าน
(๕) บทห้ามตุลาการขอถอนตัวและข้อยกเว้น
มาตรา ๔๐ ตุล าการจะขอถอนตัว จากการพิ จารณาคดี ห รือการท าค าวินิจฉัย หรือคาสั่ งคดี ใดมิได้
เว้นแต่มีเหตุที่อาจถูกคัดค้านตามมาตรา ๓๖ เหตุสุดวิสัย เหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หรือเหตุอื่น
ตามที่ศาลเห็นสมควร
(การรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณา / การละเมิดอานาจศาล)
มาตรา ๔๑ ให้ ศาลมีอานาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่ วนที่เกี่ยวกับบุคคล
ที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทาการศาล หรือบริเวณที่ทาการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล หรือมีคาสั่งให้
บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใดกระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการ เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาคดี ด าเนิ น ไปโดย
สงบเรียบร้อย และรวดเร็ว รวมทั้งวางระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้การดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งศาลหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการละเมิดอานาจศาล และให้ศาลมีอานาจ
ดังต่อไปนี้

- ๑๒ (๑) ตักเตือน โดยจะมีคาตาหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(๓) ลงโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ให้ศาลพิจารณาอย่างระมัดระวังและเท่าที่จาเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
การสั่งลงโทษตามวรรคสอง (๓) ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของตุลาการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ และให้ดาเนินการบังคับโทษตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการบังคับโทษในทางอาญา
(การวิจารณ์การพิจารณาคดีหรือคาวินิจฉัยของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๔๒ ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิช าการ
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
(ประกาศกาหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิรีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย)
มาตรา ๔๓ การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก ของบุคคลใดที่ศาลเรียกมาในการ
ไต่สวน ตลอดจนค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่ งการพิจารณาคดีของศาล
ให้เป็นไปตามประกาศของศาล
(การคัดสาเนาเอกสารของคู่กรณี)
มาตรา ๔๔ คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับคาเบิกความของตน หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย
โดยชอบหรือมีเหตุผ ลอัน สมควรก็ดี อาจร้องขออนุญ าตต่อศาลเพื่ อตรวจดู ขอคัดส าเนา และขอสาเนา
ที่ มี ค ารั บ รองความถู ก ต้ อ งของเอกสารในส านวนคดี ไ ด้ โ ดยจะเรี ย กค่ า ธ รรมเนี ย มในการนั้ น ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของศาล
ส่วนที่ ๒
การยื่นคาร้องและการจาหน่ายคดี
(การยื่นคาร้อง)
(๑) คาร้อง
มาตรา ๔๕ คาร้องต้องทาเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคาสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคาร้อง
(๓) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(๔) คาขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดาเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(๕) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการทาและยื่นหรือส่งคาร้องแทนผู้อื่น ต้องแนบใบมอบฉันทะ
ให้ทาการดังกล่าวมาด้วย

- ๑๓ ค าร้ อ งใดมี ร ายการไม่ ค รบถ้ ว นตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ไม่ ชั ด เจน หรือ ไม่ อ าจเข้ าใจได้ ให้ พ นั ก งาน
คดีรัฐธรรมนูญให้คาแนะนาแก่ผู้ร้อง เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาร้องนั้นให้ถูกต้อง
ในการดาเนินกระบวนพิจารณา ผู้ร้องจะดาเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะให้ทนายความ
หรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถที่อาจดาเนินการแทนผู้มอบฉันทะได้ยื่นคาร้อง
หรือดาเนินคดีแทนผู้ร้องได้
(๒) คาร้องในคดีที่มีกฎหมายบั))ัติไว้เป็นการเฉพาะ
มาตรา ๔๖ การยื่ น ค าร้ อ งตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ ง (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ป ระธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระนั้น เป็นผู้ยื่นคาร้อง
โดยจัดทาเป็นคาร้องพร้อมความเห็นและเอกสารประกอบตามข้อกาหนดของศาล
การยื่นคาร้องตามมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญ ให้ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ที่จะ
ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดี ส่งความเห็นหรือคาโต้แย้งของคู่ความพร้อมด้วยเหตุผลโดยจัดทาเป็น
คาร้องพร้อมเอกสารประกอบตามข้อกาหนดของศาล
(การวินิ จ ฉั ย ค าร้ อ งของบุ ค คลซึ่ งถู ก ละเมิ ด สิ ท ริ ห รื อเสรี ภ าพเพื่ อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ยว่ า การกระท านั้ น
ขัดหรือแย้งต่อรัธรรรมนู)ตามรัธรรรมนู) มาตรา ๒๑๓)
มาตรา ๔๗ การยื่นคาร้องตามมาตรา ๒๑๓ ของรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
โดยตรงตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ยื่นคาร้องต่อศาลภายในหกเดือนนับแต่วันที่มีสิทธิยื่นคาร้อง
การใช้สิทธิยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๐
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี
การใช้สิทธิยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกระทาดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาที่เป็นการใช้อานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๐ และหมวด ๑๑
(๒) การกระทาที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นคดีที่อยู่ในอานาจของศาลตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๐
(๓) การกระท าที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๔) การกระทาของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
(๕) การกระทาของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง นอกจากต้องดาเนินการตามมาตรา ๔๕ แล้ว ต้องระบุการกระทาที่อ้าง
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงว่า เป็นการกระทาใดและละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน
อย่างไรให้ชัดเจน รวมทั้งเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิตามวรรคสองได้แล้วด้วย
ในกรณี ที่ศาลเห็ น ว่าคาร้องตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลจะไม่รับคาร้อง
ดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

- ๑๔ (การจาหน่ายคาร้อง)
มาตรา ๔๘ คาร้องที่ได้ยื่นต่อศาล ก่อนศาลมีคาวินิจฉัยหรือมีคาสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอน
คาร้อง หรือคาร้องนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจาหน่ายคดีนั้นก็ได้
(หลักเกณฑ์และวิรีการในการจัดทา การยื่น และการถอนคาร้อง)
มาตรา ๔๙ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทา การยื่นคาร้อง และถอนคาร้อง นอกจากที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของศาล
ส่วนที่ ๓
องค์คณะและการพิจารณาคดี
(องค์คณะ)
มาตรา ๕๐ องค์คณะของศาลในการพิจารณาคดีและในการทาคาวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีใด ย่อมไม่มีอานาจในการทาคาวินิจฉัยคดีนั้ น หากมี
ปั ญ หาว่าตุล าการคนใดร่ว มในการพิ จ ารณาในเนื้อหาคดีนั้ นหรือไม่ ให้ ศาลเป็ นผู้ วินิจฉัยก่อนที่ จะด าเนิ น
กระบวนพิจารณาต่อไป
คาวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
(การแต่งตั้งตุลาการประจาคดี)
มาตรา ๕๑ กรณี มี คาร้ องขอให้ ศ าลพิ จารณาวินิจ ฉัย เรื่องใด ให้ ป ระธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ แต่ งตั้ ง
ตุลาการไม่น้อยกว่าสามคน เป็นตุลาการประจาคดี เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม มาตรา ๑๗๓
มาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๒๕๖ (๙) ของรัฐธรรมนูญ หรือกรณี ที่มีความจาเป็น เร่งด่วน ให้ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งตุลาการทั้งคณะเป็นตุลาการประจาคดี
ในกรณีที่ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ศาลมอบหมายตุลาการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่แต่งตั้งตุลาการประจาคดีแทน
ให้ตุลาการประจาคดีตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของสานวน มีอานาจพิจารณารับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ตามมาตรา ๕๓ และออกคาสั่ งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดคดี คาสั่ งของตุล าการประจาคดี
ให้ถือเสียงข้างมาก
(การตรวจและมีคาสั่งรับหรือไม่รับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีคาร้องเร่งด่วน)
มาตรา ๕๒ กรณีมีคาร้องขอให้ ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม มาตรา ๑๗๓
มาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๒๕๖ (๙) ของรัฐธรรมนูญ หรือกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ศาลตรวจและ
มีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วันที่ศาลได้รับคาร้อง

- ๑๕ (การตรวจและมีคาสั่งรับหรือไม่รับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีคาร้องปกติ)
มาตรา ๕๓ ให้ตุลาการประจาคดีตามมาตรา ๕๑ มีอานาจตรวจและมีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรณีตุลาการประจาคดีมีความเห็นควรสั่งไม่รับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยให้เสนอศาลพิจารณาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันมีความเห็น หากศาลเห็นพ้องด้วยให้จัดทาเป็นคาสั่งของศาล
หากศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของตุลาการประจาคดีตามวรรคสอง ให้ดาเนินการตามความเห็น
ของศาล
(การสั่งให้คู่กรณีดาเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องภายในระยะเวลา)
มาตรา ๕๔ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลหรือตุลาการประจาคดี แล้วแต่กรณี อาจมีคาสั่ง
ให้ คู่ ก รณี ที่ ด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาไม่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ท าการแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลาและเงื่ อ นไข
ที่เห็นสมควร
หากคู่กรณีไม่ดาเนินกระบวนพิจารณาตามคาสั่งศาลหรือตุลาการประจาคดีตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุ
อัน สมควร กรณี เป็ น ผู้ ร้ อง ศาลอาจพิ จ ารณาสั่ งไม่ รับค าร้อ งไว้พิ จารณาวินิ จฉัยหรือจ าหน่ ายคดี นั้ นก็ ได้
หากเป็นผู้ถูกร้อง ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะแก้ไขและให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
(การส่งสาเนาคาร้องแก่ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา)
มาตรา ๕๕ เมื่อศาลหรือตุลาการประจาคดี แล้ วแต่กรณี มีคาสั่งรับคาร้องที่มีคู่กรณี ไว้พิจารณา
วินิจฉัย ให้ส่งสาเนาคาร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีคาสั่งแจ้งผู้ถูกร้องมารับสาเนาคาร้องภายในระยะเวลาที่ศาล
กาหนด
เมื่อผู้ถูกร้องได้รับสาเนาคาร้อง ให้ยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสาเนา
คาร้องหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด และให้นาความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หรือไม่มารับสาเนาคาร้อง
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งให้ ถือ ว่าผู้ ถูกร้องไม่ ติด ใจที่ จะยื่ นค าชี้ แจง และให้ ศาลดาเนิ น กระบวน
พิจารณาต่อไป
(การยื่นคาร้องเพิ่มเติมหรือคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม)
มาตรา ๕๖ ผู้ ร้ อ งจะแก้ไขเพิ่ ม เติม ค าร้อ ง หรือ ผู้ ถูก ร้อ งจะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม คาชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ าวหา
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลและต้องเป็นสาระสาคัญอันควรแก่การแก้ไขเพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับ
เรื่องเดิม โดยให้ทาเป็นคาร้องยื่นต่อศาล

- ๑๖ (วิรีการส่งเอกสารของคู่กรณี การแจ้ง และการปิดหรือประกาศคาสั่งศาลแก่คู่กรณี)
มาตรา ๕๗ การส่งสาเนาคาร้อง สาเนาคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือเอกสารอื่นใด ระหว่างศาลกับ
คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ส่ง ณ ภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ปกติ หรือสถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่ง
ตามที่คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้
เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ให้พนักงานคดีรัฐธรรมนูญเป็นผู้ส่ง
หรื อ ส่ งทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ เว้ น แต่ ศ าลเห็ น สมควรโดยค านึ งถึ ง ความจ าเป็ น เร่ งด่ ว นและ
ความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทาการติดต่อ รวมทั้งจานวนและลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง ศาลอาจมีคาสั่งให้ส่งโดยโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
แทนหรือประกอบกันก็ได้
ในกรณี ไม่ อาจดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ศาลหรือ ตุ ล าการประจ าคดี แล้ ว แต่ ก รณี
มีอานาจสั่งให้นาเอกสารดังกล่าว ปิดไว้ ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่ง หรือที่ทาการศาล หรือให้ประกาศโดยวิธี
อื่นใดตามที่ศาลหรือตุลาการประจาคดีเห็นสมควร และให้ถือว่าได้มีการส่งเอกสารโดยชอบแล้วนับแต่วันปิด
หรือประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของศาล
(การมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่แทนศาล)
มาตรา ๕๘ ในระหว่างการพิ จ ารณาคดี ศาลอาจมอบหมายให้ ตุ ล าการคนใดคนหนึ่ งด าเนิ น การ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยมีพนักงานคดีรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยเหลือ
(การไม่ทาการไต่สวน)
มาตรา ๕๙ หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทาการไต่สวนก็ได้
(การไต่สวนและการประกาศกาหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก)
มาตรา ๖๐ การไต่สวนของศาล ให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อรักษา
ความเรียบร้อยในบริเวณที่ทาการศาลหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอานาจกาหนดบุคคลที่มีสิทธิ
อยู่ในห้องพิจารณาได้
เมื่อศาลประกาศกาหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก ให้ส่งสาเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อน
วันนัด ส่วนกาหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลกาหนด
ประกาศตามวรรคสอง ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการศาล
(การยื่นบั)ชีระบุพยานหลักธาน)
มาตรา ๖๑ คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานหลักฐานได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
และมีสิ ทธิขอตรวจพยานหลั กฐานและคัดส าเนาพยานหลั กฐานของตนเองหรือของคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งนั้ น
ณ ที่ทาการศาลในเวลาทาการได้ตามที่ศาลกาหนด

- ๑๗ การอ้ างพยานหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้ คู่ ก รณี ยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐานพร้ อ มแสดงเหตุ ผ ล
ความจาเป็นในการอ้าง และวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว
คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็นได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
พยานหลักฐานใดที่คู่กรณีไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีระบุพยานหลักฐาน คู่กรณีไม่อาจนาเข้าสู่การพิจารณาคดีได้
เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
(การตรวจพยานหลักธาน)
มาตรา ๖๒ เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลอาจกาหนดให้มีการ
ตรวจพยานหลั ก ฐานก่ อ นก็ ได้ และให้ แ จ้ ง คู่ ก รณี ท ราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า วั น ก่ อ นวั น นั ด ตรวจ
พยานหลักฐาน
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ให้คู่กรณียื่น บัญชีระบุพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง ต่อศาลพร้อมสาเนาจานวนเพียงพอตามที่ศาลกาหนด และหากคู่กรณียื่นบัญชี
ระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติมต้องกระทาก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น
การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติม เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุ ญ าตจากศาล โดยผู้ขอต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่ส ามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณี
จาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
(วิรีการตรวจพยานหลักธานและกาหนดวันนัดสืบพยานหลักธาน)
มาตรา ๖๓ ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่กรณีนาพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐาน
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ งหมดที่ อ ยู่ ในความยึ ด ถื อ หรื อ ดู แ ลรั ก ษาครอบครองของแต่ ล ะฝ่ ายมาแสดงต่ อ ศาล
เพื่อให้ ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว หากฝ่ายใดไม่อาจนาพยานหลักฐานดังกล่าว
มาแสดงต่อศาลในวันนัดตรวจพยานหลักฐานได้ อันเนื่องจากสภาพและความจาเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น
ศาลอาจมีคาสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นตามความจาเป็นและสมควรแก่กรณี
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลหรือตุลาการประจาคดีห รือตุลาการคนใดคนหนึ่ง
ที่ได้รั บ มอบหมายสอบถามคู่กรณี ถึงความเกี่ยวข้องกั บประเด็นและความจาเป็ นที่ ต้องสื บพยานหลั กฐาน
ที่ อ้ า งอิ ง ตลอดจนการยอมรั บ ความถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง ของพยานหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
กล่าวอ้าง แล้ วจดบัน ทึกรายงานการพิจารณาคดีไว้เมื่อเสร็ จแล้วให้ ศาลกาหนดวันนัดไต่ส วน และแจ้งให้
คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
(วิรีการไต่สวนของศาล)
มาตรา ๖๔ การไต่ ส วนของศาลให้ คู่ ก รณี ซั ก ถามเฉพาะประเด็ น ที่ ศ าลก าหนดและให้ มี ก ารสื บ
พยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่รับกัน
ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันไต่สวน ให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

- ๑๘ (การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชา))
มาตรา ๖๕ การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลกาหนดและกระทาเท่าที่จาเป็น
การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเอง
ก่อนท าการไต่ส วนให้ ศาลแจ้ งให้ พยานทราบถึงประเด็น และข้อเท็ จจริงที่ จะท าการไต่ส วน แล้ วให้ พ ยาน
เบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบคาถามของศาล
เพื่อประโยชน์ แห่ งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญ าตให้ คู่กรณี ซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและ
ข้อเท็จจริงที่ศาลกาหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน
(การสืบพยานนอกที่ทาการศาล)
มาตรา ๖๖ ศาลอาจอนุ ญ าตให้ สื บ พยานที่อ ยู่นอกที่ ทาการศาลตามที่ คู่ก รณี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรือ
ทั้งสองฝ่ายร้องขอโดยระบบการประชุมทางจอภาพได้ โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ดาเนินการเพื่อจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด
การสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระทาในห้องพิจารณาของศาล
(การยื่นบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า)
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและศาลอนุญาต
ศาลอาจกาหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาเบิกความ เสนอบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล ตามประเด็นที่ศาลกาหนดหรือที่คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอกาหนดและศาลอนุญาต
โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และสาเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่น
ทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
คู่กรณี ที่ ติด ใจคัด ค้านข้อ เท็ จ จริงในบั น ทึ ก ถ้อ ยคายืน ยั น ข้อเท็ จจริงหรือ ความเห็ น ล่ ว งหน้ าดั งกล่ าว
ในประเด็นใด ให้ ทาคาคัดค้านเป็น หนั งสื อยื่นต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้น
ไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ในวัน สื บ พยาน ให้ พ ยานรั บ รองบั น ทึ กถ้อ ยคายืน ยัน ข้อเท็จ จริงหรือ ความเห็ น ล่ ว งหน้ า แล้ ว ตอบ
ข้อซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาลตามความในวรรคสองและศาลอนุญาต
หากพยานไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ ศาลปฏิเสธที่จะรับฟั งบันทึกถ้อยคายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่
มีเหตุจาเป็ น หรือสมควรเพื่อประโยชน์ แห่ งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้
พยานบุ ค คลหรื อ พยานผู้ เชี่ ย วชาญใดยื่ น บั น ทึ ก ถ้ อ ยค ายื น ยั น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความเห็ น ล่ ว งหน้ า
ตามวรรคหนึ่ งต่ อศาลแล้ วจะขอถอนบั น ทึ กถ้อยคายื นยัน ข้อเท็ จจริงหรือความเห็ นล่ ว งหน้านั้น มิได้ และ
เมื่อพยานรับ รองบั นทึกถ้อยคายืน ยัน ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่ วงหน้าแล้ว ให้ ถือว่าบันทึกถ้อยคายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของคาเบิกความของพยาน

- ๑๙ (การยื่นบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นแทนการมาเบิกความต่อศาล)
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและศาลอนุญาต
ศาลอาจกาหนดให้พยานบุคคลใดหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเสนอบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อ
ศาลตามประเด็นที่ศาลกาหนดแทนการมาเบิกความโดยพยานไม่ต้องมาศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบคาสั่ง
ศาลก็ได้
ให้ศาลส่งสาเนาบันทึกคาพยานตามวรรคหนึ่งให้คู่กรณีทราบหรือมีคาสั่งแจ้งให้คู่กรณีมารับสาเนาบันทึก
คาพยานภายในระยะเวลาที่ศ าลก าหนด และหากคู่ กรณี ติดใจคัด ค้านข้อเท็จ จริงในบัน ทึ กถ้อ ยคายืนยั น
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังกล่าวในประเด็นใด ให้ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสามวันนับแต่
วันได้รับสาเนาบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นนั้น มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ศาลอาจนัดให้พยานมาศาลเพื่อตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของศาล หรือของคู่กรณี ตามประเด็นที่เสนอ
ต่อศาลตามความในวรรคสองและศาลอนุ ญ าต ในกรณี เช่น นี้ ถ้ าพยานบุ คคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญนั้ น
ไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือสมควร
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรื อความเห็นของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้
(การบันทึกรายงานการพิจารณาคดีและการบันทึกคาเบิกความของพยานระหว่างการไต่สวน)
มาตรา ๖๙ ระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไว้ในสานวน และ
จัดให้คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
การบันทึกคาเบิกความของพยานในการไต่สวน ให้บันทึกการพิจารณาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและ
เครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือวิธีการอื่นตามที่ศาลกาหนด
(การแถลงการณ์เปิดหรือปิดคดี)
มาตรา ๗๐ กรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี
ก็ให้กระทาได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องทาเป็นหนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระทาด้วย
วาจา
การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจาตามวรรคสอง ให้นาความตามมาตรา ๖๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณ์ เปิดคดีห รือปิดคดี ให้ เป็นไปตามข้อกาหนด
ของศาล

- ๒๐ (บทตัดพยาน)
มาตรา ๗๑ เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเกิดขึ้นหรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่มีความจาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย หรือจะทาให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร
ศาลอาจสั่งงดการสืบหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้
(การสั่งให้มีการสืบพยานหลักธาน / การเดินเผชิ)สืบ)
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือโดยคู่กรณีร้องขอ ศาลอาจสั่งให้มีการนาสืบพยานหลักฐาน
ตรวจสอบบันทึก เอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ ไม่ว่าจะกระทาในเวลาใด ภายในหรือภายนอกที่ทาการศาล
ก็ได้
(การวินิจฉัยว่าพยานหลักธานเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้ฟังเป็นยุติ)
มาตรา ๗๓ ศาลมีอานาจในอันที่จะดาเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานใด ๆ ที่ได้มา
หรือมีอยู่ หรือที่คู่กรณีนามาสืบนั้น เกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้ฟังเป็นยุติได้หรือไม่
(การงดการไต่สวน)
มาตรา ๗๔ ในการไต่สวนของศาล หากศาลเห็นว่าคดีใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้
(การให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือในการประชุมปรึกษา)
มาตรา ๗๕ ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หากศาลเห็นสมควร หรือคู่กรณี พยาน
หรือผู้เกี่ยวข้องร้องขอ ศาลอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวเสนอข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือก็ได้
(อ านาจศาลในการเรี ย กเอกสารหรื อ หลั ก ธานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนขอให้ พ นั ก งานสอบสวน
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัธ รัธวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์
แห่งการพิจารณา)
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคดี ศาลมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ศาลมีอานาจแต่งตั้งพนักงานคดีรัฐธรรมนูญ บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย
(การสั่งเลื่อนกระบวนพิจารณา)
มาตรา ๗๗ การพิจารณาคดีของศาลให้กระทาด้วยความรวดเร็ว เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เหตุจาเป็นอื่น
อัน มิอาจก้าวล่ ว งได้ หรือเหตุอื่น ตามที่ศาลเห็ นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ งความยุติธรรม ศาลจะสั่ งเลื่ อน
การพิจารณาคดีออกไปก็ได้

- ๒๑ (การบันทึกรายงานการพิจารณาคดี)
มาตรา ๗๘ ให้ศาลเป็นผู้บันทึกรายงานการพิจารณาคดี
(การลงลายมือชื่อในคาสั่ง ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดของศาล)
มาตรา ๗๙ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาสั่ง
ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดของศาล
(วิรีการชั่วคราว)
มาตรา ๘๐ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงหรือยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
หรื อเพื่ อคุ้ม ครองประโยชน์ ส าธารณะในระหว่างการพิจารณาคดี เมื่อ ศาลเห็ น สมควร หรือคู่กรณี ได้ยื่ น
คาขอ ให้ศาลมีอานาจกาหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย และออกคาสั่งไปยัง
หน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ หรือบุ คคลที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบั ติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อกาหนดของศาล
คาสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานคดีรัฐธรรมนูญทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลตามที่ศาลมอบหมาย
และรายงานศาลทราบ
(พนักงานคดีรัธรรรมนู)เฉพาะคดี)
มาตรา ๘๑ เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ศาลอาจตั้ งข้ า ราชการส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น พนั ก งาน
คดีรัฐธรรมนูญเฉพาะคดี เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนศาลในการดาเนินคดีรัฐธรรมนูญตามที่ศาลมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีรัฐธรรมนูญตามที่ศาลมอบหมาย ให้พนักงานคดีรัฐธรรมนูญ
เฉพาะคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
คุ ณ สมบั ติ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และเงิ น ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพของพนักงานคดีรัฐธรรมนูญเฉพาะคดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ศาลกาหนด
ส่วนที่ ๔
การทาคาวินิจฉัยหรือคาสั่ง
(การกาหนดประเด็น / ลงทุกประเด็น / ห้ามงดออกเสียง)
มาตรา ๘๒ การพิจารณาวินิจฉัยของศาล ให้ศาลกาหนดประเด็นแห่งคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัยและ
วินิจฉัยทุกประเด็นที่ศาลกาหนด โดยตุลาการที่เป็นองค์คณะทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ตามที่ศาลกาหนดมิได้

- ๒๒ (รูปแบบคาวินิจฉัยของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๘๓ ค าวินิ จ ฉั ย ของศาลอย่างน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยข้อ อ้ างและค าขอในค าร้อง ข้ อ เถี ย ง
ในคาชี้แจง ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งคาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะ จดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้ว
กลัดรวมไว้กับคาวินิจฉัย
(การทาความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน)
มาตรา ๘๔ ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทาความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือ
พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น ให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะร่วมกัน
จัดทาคาวินิจฉัยของศาล
การทาคาวินิจฉัยของศาลตามวรรคหนึ่ง องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้จัดทา
คาวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้
คาวินิ จ ฉั ย ของศาลและความเห็ น ในการวินิ จฉั ยของตุ ล าการที่ เป็ น องค์ คณะทุ ก คน ให้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(วันมีผลบังคับของคาวินิจฉัยของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๘๕ คาวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน
ในกรณีที่ศาลมีคาวินิจฉัยคดีที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแล้วแต่กรณี ทราบนัด
โดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว
ในกรณีที่ศาลมีคาวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้ อง ให้ศาลแจ้งคาวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องและให้ถือว่าวันที่
ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคาวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
ในกรณี ที่ ศ าลมี ค าวิ นิ จ ฉั ย คดี ต ามมาตรา ๑๗๓ ว่ า ไม่ เป็ น ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ ง หรื อ
มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ให้สานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดทาประกาศผลแห่งคาวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว
การแจ้งให้มาฟังและการอ่านคาวินิจฉัยของศาลตามวรรคสอง และการแจ้งตามวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลกาหนด
(การบังคับตามคาวินิจฉัยของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๘๖ คาวินิ จฉัย ของศาล หากมีความจาเป็นจะต้องบังคับให้ เป็นไปตามคาวินิจฉัย ให้ ศาล
มีอานาจกาหนดคาบั งคับ ให้ เป็ น ไปตามคาวินิ จฉัย ของศาล โดยอาจมี เงื่อ นไขหรือมาตรการในการบั งคั บ
อย่ างหนึ่ งอย่ างใด และให้ อ งค์ ก ร หน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ บุ ค คลใดที่ มี ห น้ าที่ ในการบั งคั บ รายงานผล
การปฏิ บั ติ ห รื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ต ามค าบั ง คั บ ของศาลต่ อ ศาลภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ศาลมีคาวินิจฉัยหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด

- ๒๓ (รูปแบบคาสั่งของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๘๗ คาสั่งจาหน่ายคดีตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๔ และคาสั่งไม่รับคาร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัยตามมาตรา ๕๓ ต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคาร้อง เหตุผลในการมีคาสั่ง ความเห็น
ประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
ให้นาความในมาตรา ๘๔ วรรคสอง มาใช้บังคับในการทาคาสั่งโดยอนุโลม เมื่อจัดทาคาสั่งเสร็จแล้ว
ให้แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
คาสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้มีผลในวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคาสั่ง
(การแก้ไขเพิ่มเติมคาวินิจฉัยหรือคาสั่งของศาลรัธรรรมนู))
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่คาวินิจฉัยหรือคาสั่งของศาลมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศาลเห็นเอง
หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยเช่นว่า
นั้นให้ถูกต้องก็ได้
การทาคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ผลในคาวินิจฉัยหรือคาสั่งเดิม
เมื่อได้ทาคาสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องหรือคู่กรณีแล้วแต่กรณีได้ รับทราบ และให้นาความในมาตรา ๘๔
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ด าเนิ น การจั ด ท าค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนด
ของศาล
บทเฉพาะกาล
(การดารงตาแหน่งต่อไปของตุลาการศาลรัธรรรมนู)ตามร่างรัธรรรมนู) มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง)
มาตรา ๘๙ ให้ ตุ ล าการซึ่ ง ได้ รั บ การโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และยังดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับเป็นตุลาการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... และให้ดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดวาระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(การนาวิรีพิจารณาคดีตามพระราชบั))ัติประกอบรัธรรรมนู)นี้มาใช้บังคับกับบรรดาคดีซึ่งค้าง
พิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบั))ัติประกอบรัธรรรมนู)นี้ใช้บังคับ)
มาตรา ๙๐ บรรดาคดี ห รื อ การใดที่ อยู่ ระหว่างการด าเนิ น การของศาลก่ อนวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ศาลดาเนินการต่อไป
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ไม่ใช้บั งคับ แก่ค ดีที่ ได้ยื่ นค าร้อ งไว้ก่ อนวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ใช้ข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทาคาวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นคาร้องนั้นบังคับต่อไป เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรกาหนดเป็นอย่างอื่น

- ๒๔ (บทรองรับให้นาข้อกาหนด/ระเบียบ/ประกาศ ที่ใช้บังคับอยู่ มาใช้บังคับไปพลางก่อน)
มาตรา ๙๑ ในระหว่างที่ยั งไม่มีข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญ ญั ติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ นี้ ใช้บั งคับ ให้ น าข้อ กาหนด ระเบี ยบ หรือประกาศที่ ใช้บั งคั บ อยู่ ก่อ นวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อนเท่าที่พอจะใช้บังคับได้และไม่ ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(ระยะเวลาเร่งรัดในการการจัดทากฎหมายลาดับรอง)
มาตรา ๙๒ ให้ศาลดาเนินการจัดทาข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญในสายงานคดีรัฐธรรมนูญที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสานวนคดี
ทาหน้าที่เป็นพนักงานคดีรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
-------------------------------------

