• วิธีพจิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรค ๖
บัญญัติว่า “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนู ญ” และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๓๐๐ วรรค ๕ บัญญัติว่า
“ในระหว่างที ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนู ญมีอาํ นาจออกข้อกําหนดเกียวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
ได้ แต่ ท งนี
ั ต้องตราพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญดัง กล่า วให้แล้วเสร็ จ ภายในหนึ งปี
นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี”
ในปั จ จุ บ ัน ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้อ อก “ข้อ กํา หนด ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย วิ ธี
พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ใช้บงั คับแล้ว (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม

๑๒๔ ตอน ๙๖ ก วันที ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
 กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขนตอนดั
ั
งนี
วิธีพิจารณาตามทีกําหนดใน “ข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐” ให้ใช้ระบบไต่สวน วิธีพิจารณาใดซึ งข้อกําหนดนี มิได้กาํ หนดไว้
โดยเฉพาะให้นาํ บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับเท่าทีพอจะใช้
บังคับได้และไม่ขดั ต่อข้อกําหนดนี (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๖)
๑. การรับคําร้ อง
คําร้ องที จะยืนต่อศาลรั ฐธรรมนู ญ ต้องทําเป็ นหนังสื อ ใช้ถอ้ ยคําที สุ ภาพ
และอย่างน้อยต้องมีรายการเกียวกับ (๑) ชือและทีอยูข่ องผูร้ ้อง (๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทีเกียวข้องกับเหตุในคําร้อง (๓) ระบุเรื องอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งใช้สิทธิ พร้อมทังข้อเท็จจริ ง
หรื อพฤติการณ์ ทีเกี ยวข้อง (๔) คําขอทีระบุความประสงค์จะให้ศาลดําเนิ นการอย่างใดพร้อมทัง
เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง และ (๕) ลงลายมือชือผูร้ ้อง แต่ในกรณี ทีเป็ นการทําและยืนหรื อส่ งคํา
ร้องแทนผูอ้ ืนต้องแนบใบมอบฉันทะให้ทาํ การดังกล่าวมาด้วย
เมื อมี การยืนคําร้ องต่ อศาลรั ฐธรรมนู ญแล้ว ประธานศาลรั ฐธรรมนู ญจะ
แต่งตังตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญประจําคดีจาํ นวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็ นเจ้าของสํานวน เว้นแต่
กรณี ก ารยื นคํา ร้ อ งขอให้พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ความชอบด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามข้อกําหนด ฯ ข้อ ๑๗ (๕) หรื อกรณี การ
ยืนคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ ร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม และร่ างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรื อของคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ หรื อการกระทํา
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ด้วยประการใด ๆ ทีมีผลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อกรรมาธิการ มีส่วนไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามข้อกําหนด ฯ ข้อ ๑๗ (๙) หรื อ
กรณี ที มี ค วามจํา เป็ นเร่ ง ด่ ว น ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจไม่ แ ต่ ง ตังตุ ล าการประจํา คดี ก็ ไ ด้
(ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๕) ในกรณี ดงั กล่าวข้างต้นนี ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจและมีคาํ สังรับคําร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วนั ทีได้รับคําร้อง
๒. การพิจารณาคําร้ อง
เมือตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญประจําคดี ได้ตรวจคําร้องแล้ว มีความเห็ นได้
๒ กรณี ดังนี
- กรณี มีความเห็ นว่ารั บคําร้ อง จะต้องทําเป็ นคําสังรั บคําร้ องไว้พิจารณา
วินิจฉัยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับแต่งตัง (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรคแรก)
- กรณี ทีมีความเห็ นว่าควรสังไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ตุลาการ
ประจํา คดี เ สนอศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาภายในเจ็ ด วัน นั บ แต่ ว ัน มี ค วามเห็ น และหากศาล
รัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วย ก็ให้จดั ทําเป็ นคําสังของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรค
สอง) แต่ในกรณี ทีศาลรัฐธรรมนู ญไม่เห็ นพ้องด้วยกับความเห็ นของตุลาการประจําคดี ก็ให้
ดําเนินการตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๗ วรรคสาม)
๓. การแจ้ งผู้ร้องและส่ งสํ าเนาคําร้ องให้ แก่ผู้ถูกร้ อง
เมือศาลรัฐธรรมนูญหรื อตุลาการประจําคดี แล้วแต่กรณี มีคาํ สังรับคําร้อง
ทีมีคู่กรณี ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งสําเนาคําร้องแก่ผถู ้ ูกร้อง หรื อมีคาํ สังแจ้งผูถ้ ูกร้องมารับ
สําเนาคําร้องภายในระยะเวลาทีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด เมือผูถ้ ูกร้องได้รับสําเนาคําร้องแล้ว ให้
ยืนคําชี แจงแก้ขอ้ กล่าวหาภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั รับสําเนาคําร้อง หรื อภายในระยะเวลาทีศาล
รัฐธรรมนูญกําหนด และในกรณี ทีผูถ้ ูกร้องไม่ยนคํ
ื าชีแจงแก้ขอ้ กล่าวหาภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั
รับสําเนาคําร้อง หรื อภายในระยะเวลาทีศาลรัฐธรรมนูญกําหนด หรื อไม่มารับสําเนาคําร้องภายใน
กําหนดเวลาตามทีศาลรัฐธรรมนู ญกําหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญดําเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไป
(ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๙)
๔. การพิจารณาคดี
“การพิ จ ารณาคดี ” ตามคํา นิ ย ามในข้อ กํา หนดฯ ข้อ ๔ หมายถึ ง
การไต่สวน หรื อการประชุมปรึ กษาเพือพิจารณาและวินิจฉัย
๔.๑ การไต่สวน หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนัง
พิจารณา หรื อการสื บพยาน (ข้อกําหนดฯ ข้อ ๔) โดยมีหลักการทีสําคัญดังนี
๔.๑.๑ การพิจารณาคดี โดยเปิ ดเผย กล่าวคือ การไต่สวนของ
ศาลรั ฐธรรมนู ญต้องกระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่เมีอศาลรัฐธรรมนู ญเห็ นเป็ นการสมควรเพือรั กษา
ความเรี ยบร้อยในบริ เวณทีทําการศาล หรื อเพือคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจ
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กํา หนดบุ ค คลที มี สิ ท ธิ อ ยู่ ใ นห้ อ งพิ จ ารณาได้ และให้ ปิ ดประกาศวัน เวลาไต่ ส วนทุ ก ครั งไว้
ณ ทีทําการศาลรัฐธรรมนูญ สําหรับประกาศกําหนดวันนัดไต่สวนครังแรก ให้ส่งสําเนาประกาศแก่
คู่กรณี ไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวันก่อนวันนัด (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๒)
๔.๑.๒ การให้โอกาสคู่กรณี แสดงพยานหลักฐาน
- คู่ ก รณี มี สิ ท ธิ อ ้า งตนเอง บุ ค คลและหลัก ฐานอื นเป็ น
พยานได้ตามที ศาลรั ฐธรรมนู ญเห็ น สมควร และมี สิ ทธิ ขอตรวจพยานหลัก ฐานและคัด สํ า เนา
พยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึง ณ ทีทําการศาลในเวลาทําการได้ตามทีศาล
รัฐธรรมนู ญกําหนด โดยให้คู่กรณี ยืนบัญชีระบุพยานพร้อมแสดงเหตุผล ความจําเป็ นในการอ้าง
พยานหลักฐาน และวิธีการได้มาซึงพยานหลักฐานดังกล่าว คู่กรณี อาจยืนบัญชีระบุพยานเพิมเติม
พร้อมแสดงเหตุผลความจําเป็ นได้ตามทีศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และพยานหลักฐานใดทีคู่กรณี
ไม่ ไ ด้ยืนบัญชี ระบุ พยานไว้ คู่ กรณี ไ ม่ อาจนํา เข้าสู่ ก ารพิจารณาคดี ได้ เว้น แต่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ
จะอนุญาตเพือประโยชน์แห่ งความยุติธรรม (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๓)
- เพือให้การพิจารณาคดีเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและเป็ น
ธรรม ศาลรัฐธรรมนูญอาจกําหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ และต้องแจ้งคู่กรณี ทราบ
ล่วงหน้า ไม่ น้อยกว่าสิ บห้าวันก่ อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
และก่ อนวันนัดตรวจ
พยานหลักฐานดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ให้คู่กรณี ยืนบัญชีระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ
หากคู่กรณี จะยืนบัญชีระบุพยานเพิมเติมต้องกระทําก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็ จสิ น การยืน
บัญชีระบุพยานเพิมเติมภายหลังการตรวจพยานหลักฐานเสร็ จสิ นจะกระทําได้ต่อเมือได้รับอนุญาต
จากศาลรัฐธรรมนูญ โดยผูข้ อต้องแสดงเหตุอนั สมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนันหรื อ
เป็ นกรณี จาํ เป็ นเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๔)
- ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานให้คู่กรณี นาํ พยานหลักฐาน
ทังหมดยื นต่ อ ศาลเพื อให้ ท ังสองฝ่ ายมี โ อกาสตรวจสอบพยานหลัก ฐานดัง กล่ า ว โดยศาล
รัฐธรรมนูญหรื อตุลาการประจําคดีหรื อตุลาการคนใดคนหนึงทีได้รับมอบหมายจะสอบถามคู่กรณี ถึง
ความเกียวข้องกับประเด็นและความจําเป็ นทีต้องสื บพยานหลักฐานทีอ้างอิงตลอดจนการยอมรับ
พยานหลัก ฐานของอี ก ฝ่ ายหนึ งแล้ว จดบัน ทึ ก รายงานการพิ จ ารณาคดี ไ ว้ เมื อเสร็ จ แล้ว ศาล
รั ฐธรรมนู ญจะกํา หนดวัน นัด สื บ พยาน และแจ้ง ให้ คู่ ก รณี ท ราบล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่ า เจ็ ด วัน
(ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๕)
- การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนู ญ ให้คู่กรณี ซก
ั ถามเฉพาะ
ประเด็นทีศาลกําหนดและให้มีการสื บพยานหลักฐานทีคู่กรณี ไม่รับกัน (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๖) ใน
การไต่สวนของศาล หากศาลเห็นว่าคดีใดมีขอ้ เท็จจริ งและพยานหลักฐานเพียงพอทีจะพิจารณา
วินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๗) การไต่สวนพยานบุคคลหรื อพยาน
ผูเ้ ชียวชาญ ให้ศาลกําหนดและกระทําเท่าทีจําเป็ น และให้ศาลสอบถามพยานบุคคลหรื อพยาน
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ผูเ้ ชี ยวชาญเอง โดยก่อนทําการไต่สวนให้ศาลแจ้งให้พยานทราบถึงประเด็นและข้อเท็จจริ งทีจะทํา
การไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนันโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรื อตอบคําถามของศาล ทังนี
เพือประโยชน์แห่ งความยุติธรรม ศาลอาจอนุ ญาตให้คู่กรณี ซักถามพยานเพิมเติมตามประเด็นและ
ข้อเท็จจริ งทีศาลกําหนดไว้กไ็ ด้ โดยให้ฝ่ายทีอ้างพยานเป็ นผูซ้ กั ถามก่อน (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๓๘)
๔.๑.๓ การให้ โอกาสคู่ ก รณี สื บ พยานที อยู่น อกที ทํา การศาล
กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนู ญอาจอนุ ญาตให้สืบพยานทีอยู่นอกทีทําการศาลตามทีคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ าย
หนึ งหรื อทังสองฝ่ ายร้ องขอโดยระบบการประชุ มทางวีดิทศั น์ได้ โดยให้ฝ่ายที ร้ องขอเป็ น
(ข้อกําหนด ฯ
ผูด้ าํ เนิ นการเพือจัดให้มีระบบดังกล่าวและเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายในการนี ทังหมด
ข้อ ๓๙)
๔.๑.๔ การให้โอกาสคู่กรณี ร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิ ดคดี
หรื อปิ ดคดี คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ งหรื อทังสองฝ่ ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิ ดคดีหรื อปิ ด
คดี โดยให้กระทําได้ตามทีศาลเห็ นสมควร การแถลงการณ์เปิ ดคดีหรื อปิ ดคดีของคู่กรณี ตอ้ งทํา
เป็ นหนังสื อ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระทําด้วยวาจา การแถลงการณ์เปิ ดคดีหรื อปิ ดคดีดว้ ยวาจา
ให้ผรู ้ ้องเป็ นผูแ้ ถลงก่อนและให้ผถู ้ ูกร้องแถลงในลําดับถัดไป การแถลงการณ์เปิ ดคดีหรื อปิ ดคดี
ด้วยวาจาของแต่ละฝ่ าย ศาลจะซักถามข้อเท็จจริ งเพิมเติมจากผูแ้ ถลงในระหว่างการแถลง หรื อภายหลัง
การแถลงก็ได้ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๔๓)
๔.๒ การประชุมปรึ กษาเพือพิจารณาและวินิจฉัย
- ในการประชุ มปรึ กษาเพือพิจารณาและวินิจฉัย คู่กรณี พยาน
หรื อผูเ้ กียวข้อง จะให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อความเห็นแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อก็ได้ โดยต้องได้รับอนุญาต
จากศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๔๔)
- องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการทําคํา
วินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่นอ้ ยกว่าห้าคน (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๔ วรรคแรก)
๕. การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั ง
๕.๑ องค์คณะของศาลรั ฐธรรมนู ญในการพิจารณาคดี และการทําคํา
วินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน ตุลาการซึ งไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดี ใด
ย่อมไม่มีอาํ นาจในการทําคําวินิจฉัยคดีนนั และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสี ยงข้างมาก
เว้นแต่มีบญั ญัติเป็ นอย่างอืนในรัฐธรรมนูญ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๒๔)
๕.๒ ตุลาการซึงเป็ นองค์คณะทุกคนจะต้องทําความเห็นในการวินิจฉัย
ในส่ วนของตนเป็ นหนังสื อ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อทีประชุมก่อนการลงมติ เมือการลงมติเสร็ จ
สิ น ให้ตุลาการซึ งเป็ นองค์คณะจัดทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๕๔ วรรค
แรก) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็ นมาหรื อคํากล่าวหา สรุ ป
ข้อเท็จจริ งทีได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย และ

5

บทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายทียกขึนอ้างอิ ง (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๕๓ วรรคแรก)
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการทีเป็ นองค์คณะทุกคน ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๕๔ วรรคสาม)
๕.๓ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญให้มีผลในวันอ่าน (ข้อกําหนด ฯ
ข้อ ๕๕ วรรคสอง) ในกรณี ทีศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินิจฉัยคําร้องทีมีคู่กรณี ถ้าคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ ง
หรื อทังสองฝ่ าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าคําวินิจฉัย
นันได้อ่าน โดยชอบแล้ว (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๕๕ วรรคสาม) ในกรณี ทีศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินิจฉัย
คําร้องทีไม่มีผถู ้ ูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแก่ผรู ้ ้องและให้ถือว่า
วันทีศาลรั ฐธรรมนู ญลงมติซึงเป็ นวันทีปรากฏในคําวินิจฉัยเป็ นวันอ่าน (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๕๕
วรรคสี )
๕.๔ คํา สั งจํา หน่ า ยคํา ร้ อ ง และคํา สั งไม่ รั บ คํา ร้ อ งไว้พิ จ ารณา ต้อ ง
ประกอบด้วยความเป็ นมาโดยย่อของคําร้อง ความเห็ นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญ
และกฎหมายทียกขึนอ้างอิง (ข้อกําหนด ฯ ข้อ ๕๖ วรรคแรก )

