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ข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ.๒๕๕๐  
   
 โดยที่มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ก าหนดให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นศาล
รัฐธรรมนูญ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐๐ วรรคห้า  ก าหนดวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อก าหนดนี้เรียกว่า “ข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย  พ.ศ.
๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ [๑] ข้อก าหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อก าหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา  วิธี
พิจารณา และการท าค าวินิจฉัย พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ข้อ ๔ ในข้อก าหนดนี้ 
 “ศาล” หมายความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
 “ตุลาการ” หมายความว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
 “ตุลาการประจ าคดี” หมายความว่า ตุลาการซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าของส านวนเป็นรายคดี 
 “คดี” หมายความว่า เรื่องที่เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 “ค าร้อง” หมายความว่า ค าร้องที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัย 
 “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
 “ผู้ร้อง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 “ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามค าร้องของผู้ร้อง 
 “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับคดี 
 “กระบวนพิจารณา ” หมายความว่า การพิจารณาคดีหรือการกระท าใดๆ  ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับคดีซึ่งกระท าโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือตามค าสั่งศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่าย
หนึ่งกระท าต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือศาลกระท าต่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย  รวมถึงการส่งค า
ร้อง การไต่สวน การพิจารณาคดี และการลงมติ  ตลอดจนการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
 “การพิจารณาคดี” หมายความว่า การไต่สวน หรือการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย 
 “การไต่สวน” หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนั่งพิจารณา หรือการสืบพยาน 
 ข้อ ๕  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามข้อก าหนดนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศโดยความเห็นชอบของศาลเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๖ วิธีพิจารณาตามที่ก าหนดในข้อก าหนดนี้ให้ใช้ระบบไต่สวน 
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วิธีพิจารณาใดซึ่งข้อก าหนดนี้มิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้และไม่ขัดต่อข้อก าหนดนี้ 
 ข้อ ๗ ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้หรือตามที่ศาลก าหนด  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือ
คู่กรณีร้องขอ ศาลมีอ านาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  เว้นแต่รัฐธรรมนูญ
จะก าหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ 
 ข้อ ๘ ศาลมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย 
 (๑) ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บุคคลใดที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยค า  ให้
ความเห็น หรือเบิกความ 
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารหรือการด าเนินการใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งการพิจารณาของศาล 
 ข้อ ๙ แบบพิมพ์ที่ใช้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาล ก าหนดให้ใช้เพื่อการใดมีรูปแบบ ขนาด
และข้อความอย่างใด ให้เป็นไปตามท้ายข้อก าหนดนี้ 
 ข้อ ๑๐ ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในค าร้องที่ขอให้วินิจฉัย 
 (๒)  เป็นหรือเคยเป็นสามีหรือภริยา หรือญาติของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือ  เป็นบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามช้ัน  หรือเป็นญาติทางการสมรสนับได้
เพียงสองช้ัน 
 (๓) เคยถูกอ้างเป็นพยาน  โดยที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์  เว้นแต่เคยมีส่วนร่วมในวิธีพิจารณาตาม
กระบวนการทางนิติบัญญัติ  หรือเคยแสดงความเห็นในฐานะเป็นผู้เช่ียวชาญมีความรู้เป็นพิเศษในปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวข้องกับค าร้องนั้น 
 (๔) เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก่อน 
 (๕) เป็นกรรมการกฤษฎีกาหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งพิจารณาค าร้องในเรื่องเดียวกันนั้นมาก่อน 
 (๖) มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ตุลาการนั้นเอง สามี ภริยา หรือญาติ สืบสาโลหิตตรงข้ึนไปหรือ
ลงมาของตุลาการนั้นฝ่ายหนึ่ง พิพาทกับคู่กรณี สามี ภริยา  หรือญาติสืบสาโลหิตตรงข้ึนไปหรือลงมาของคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ข้อ ๑๑ เม่ือมีเหตุที่จะคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๑๐ เกิดข้ึนแก่ตุลาการคนใด ตุลาการนั้นเองจะ
แถลงต่อศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้าน แล้วขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได้ 
 ข้อ ๑๒ เม่ือมีเหตุที่ตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ ๑๐  คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านขึ้น
อ้างโดยท าเป็นค าร้องคัดค้านยื่นต่อศาลได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก่อนมีค าวินิจฉัยหรือค าสั่งช้ีขาด 
 เม่ือมีการยื่นค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการซึ่งถูกคัดค้านงดการปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าศาล
จะได้มีการช้ีขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้น 
 การกระท าใดๆ ของตุลาการซึ่งถูกคัดค้านที่ได้ด าเนินไปก่อนมีเหตุที่อาจถูกคัดค้านนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่
เสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีค าสั่งยอมรับค าร้องคัดค้าน เว้นแต่ศาลจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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 ข้อ ๑๓ เม่ือมีการยื่นค าร้องคัดค้านตุลาการคนใด และตุลาการซึ่งถูกคัดค้านไม่ขอถอนตัวออกจากการ
พิจารณาคดีนั้น ให้ศาลพิจารณาค าร้องคัดค้านและบันทึกค าช้ีแจงของตุลาการซึ่งถูกคัดค้านโดยอาจฟังค าแถลง
ของคู่กรณีและตุลาการซึ่งถูกคัดค้าน รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควรแล้วออกค าสั่งยอมรับหรือยกเสีย
ซึ่งค าร้องคัดค้านนั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
 เม่ือศาลต้องพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ตุลาการซึ่งถูกคัดค้านจะร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนช้ี
ขาดค าร้องคัดค้านมิได้ 
 การช้ีขาดค าร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ถือ
ตามค าร้องคัดค้าน 
 ข้อ ๑๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการท าค าวินิจฉัยหรือค าสั่งคดีใดมิได้เว้นแต่มี
เหตุที่อาจถูกคัดค้านตามข้อ ๑๐ เหตุสุดวิสัย เหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หรือเหตุอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร 
 ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดี การให้
บุคคลใดซึ่งฝ่าฝืนออกไปนอกสถานที่พิจารณาและให้กระท าการใดๆ  เพื่อให้การพิจารณาคดีด าเนินไปโดยสงบ
เรียบร้อย และรวดเร็ว รวมทั้งออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ ๑๖ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในที่ท าการ
ศาล หรือบริเวณที่ท าการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล ตลอดจนมารยาทของบุคคลเช่นว่านี้  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของศาล 

หมวด ๒ 
อ านาจศาล 

   
 ข้อ ๑๗ ศาลมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า มติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่
นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามมาตรา ๖๕ 
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
 (๒) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการโดยใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๓) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด
คนหนึ่งสิ้นสุดลงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ตามมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๔) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คัดค้านว่ามติของพรรค
การเมืองท่ีให้ตนพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นมีลักษณะเป็นการขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ
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หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา ๑๐๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญ 
 (๕)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๖) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติใด
ที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๙ 
ของรัฐธรรมนูญ 
 (๗)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา  ๑๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑  ของรัฐธรรมนูญ ก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัตินั้น ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๘) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา หรือรัฐสภาแล้วแต่กรณี ให้ความ
เห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๕๕ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๙) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใดๆ  ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ดของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๐)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒  ของ
รัฐธรรมนูญ 
 (๑๑) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า การตราพระราชก าหนด ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๘๕ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๒) คดีที่ขอให้วินิจฉัยช้ีขาดว่า หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศ อย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๓)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  หรือศาล
ทหาร จะใช้บังคับแก่คดีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญ 
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 (๑๔) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามค าร้อง
ของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ตามมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๕)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  กรณีมีความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร  ต้ังแต่สององค์กรขึ้น
ไป ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๖) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า กรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่ง  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม หรือกระท าการอันต้องห้าม ตามมาตรา ๒๓๓ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๗) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีถือว่ากระท าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๘ ของรัฐธรรมนูญ  และเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๘)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ตามค าร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ 
 (๑๙) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามค าร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๗ วรรค
หนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ 
 (๒๐)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นอ านาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล 

หมวด ๓ 
การย่ืน การถอน และการจ าหน่ายค าร้อง  

   
 ข้อ ๑๘ ค าร้องตามข้อ ๑๗ ต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้อง 
 (๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค าร้อง 
 (๓) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ค าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด าเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง 
 (๕) ลงลายมือช่ือผู้ร้อง  แต่ในกรณีที่เป็นการท าและยื่นหรือส่งค าร้องแทนผู้อื่น  ต้องแนบใบมอบ
ฉันทะให้ท าการดังกล่าวมาด้วย 
 ค าร้องที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ศาลหรือตุลาการประจ าคดีอาจมีค าสั่งให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ถ้ามิได้ปฏิบัติก็ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับค าร้องนั้น 
 การจัดท า การยื่น และรายละเอียดของค าร้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลก าหนด 
 ข้อ ๑๙ ให้น าความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่ค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๐ การยื่นค าร้องต่อศาลตามข้อ ๑๗ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญข้อก าหนดนี้  และ
กฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นอ านาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล 
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 การยื่นค าร้องตามข้อ ๑๗ (๕)  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตามที่ศาล
ก าหนด 
 การยื่นค าร้องตามข้อ ๑๗ (๑๓) ให้ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ที่จะใช้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดี  ส่งความเห็นหรือค าโต้แย้งของคู่ความพร้อมด้วยเหตุผลไปยังส านักงานศาลยุติธรรม  
ส านักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย 
 ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อมีค า
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ 
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว  ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๑๑ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ 
 ข้อ ๒๒ การยื่นค าร้องของบุคคลตามข้อ ๒๑ นอกจากต้องด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้วให้ระบุเหตุที่ไม่
อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย 
 ข้อ ๒๓ ค าร้องที่ได้ยื่นต่อศาล ก่อนที่ศาลมีค าวินิจฉัยหรือมีค าสั่ง ถ้าผู้ร้องตาย หรือมีการขอถอนค า
ร้อง หรือศาลเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจ าหน่ายค าร้องนั้นก็ได้ 
 กรณีที่ผู้ร้องไม่ด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าสั่งศาลหรือตุลาการประจ าคดีภายในเวลาที่ก าหนดโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการทิ้งค าร้อง และศาลอาจพิจารณาสั่งจ าหน่ายค าร้องนั้นก็ได้ 

หมวด ๔ 
องค์คณะและวิธีพิจารณา  

   
 ข้อ ๒๔ องค์คณะของศาลในการพิจารณาคดีและการท าค าวินิจฉัย  ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อย
กว่าห้าคน 
 ตุลาการซึ่งไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดีใด ย่อมไม่มีอ านาจในการท าค าวินิจฉัยคดีนั้น 
ค าวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ 
 ข้อ ๒๕ กรณีมีค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใด ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งต้ังตุลาการไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นตุลาการประจ าคดี  เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๗ (๕) และ (๙) หรือกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่แต่งต้ังตุลาการประจ าคดีก็ได้ 
 ในกรณีที่ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ  หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ศาลมอบหมายตุลาการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่แต่งต้ังตุลาการประจ าคดีแทน 
 ให้ตุลาการประจ าคดีตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของส านวน มีอ านาจพิจารณารับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ตามข้อ ๒๗ และออกค าสั่งใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดคดีค าสั่งของตุลาการประจ าคดีให้ถือเสียงข้าง
มาก 
 ข้อ ๒๖ กรณีมีค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ  ๑๗ (๕) หรือ (๙) หรือกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามที่ศาลเห็นสมควร  และศาลไม่ได้แต่งต้ังตุลาการประจ าคดีไว้  ให้ศาลตรวจและมีค าสั่งรับค าร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
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 ข้อ ๒๗  ให้ตุลาการประจ าคดีตามข้อ ๒๕  มีอ านาจตรวจและมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 กรณีตุลาการประจ าคดีมีความเห็นควรสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้เสนอศาลพิจารณาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันมีความเห็น หากศาลเห็นพ้องด้วยให้จัดท าเป็นค าสั่งของศาล 
หากศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของตุลาการประจ าคดีตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตามความเห็นของศาล 
 ข้อ ๒๘  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลหรือตุลาการประจ าคดี แล้วแต่กรณี  อาจมีค าสั่งให้
คู่กรณีที่ด าเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง ด าเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่
เห็นสมควร 
 ข้อ ๒๙ เม่ือศาลหรือตุลาการประจ าคดี แล้วแต่กรณี มีค าสั่งรับค าร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้
ส่งส าเนาค าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค าสั่งแจ้งผู้ถูกร้องมารับส าเนาค าร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 เม่ือผู้ถูกร้องได้รับส าเนาค าร้อง  ให้ยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับส าเนาค า
ร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 กรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับส าเนาค าร้อง  หรือภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด หรือไม่มารับส าเนาค าร้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลด าเนินกระบวน
พิจารณาต่อไป 
 ข้อ ๓๐ ผู้ร้องจะแก้ไขเพิ่มเติมค าร้อง หรือผู้ถูกร้องจะแก้ไขเพิ่มเติมค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาจะกระท าได้
ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากศาลและต้องเป็นสาระส าคัญอันควรแก่การแก้ไขเพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม  โดย
ให้ท าเป็นค าร้องขอยื่นต่อศาล 
 ข้อ ๓๑ การส่งค าร้อง ประกาศ หรือเอกสารอื่นใด ให้ส่งแก่คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่น
ที่อยู่ปกต ิหรือสถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้ 
 ในกรณีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ศาลหรือตุลาการประจ าคดี แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งให้น า
เอกสารดังกล่าว ปิดไว้ ณ ที่ท าการศาล หรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  หรือให้ประกาศโดยวิธีอื่นใดตามที่ศาลหรือ
ตุลาการประจ าคดีเห็นสมควร และการปิดหรือการประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าได้มีการส่งเอกสารโดยชอบแล้วนับ
แต่วันปิดหรือประกาศ 
 ข้อ ๓๒  ในการพิจารณาคดีของศาล  หากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ท าการไต่สวนก็ได้ 
 การไต่สวนของศาล  ให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร  เพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในบริเวณที่ท าการศาล หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  ศาลมีอ านาจก าหนดบุคคลที่มีสิทธิอยู่ใน
ห้องพิจารณาได้ 
 เม่ือศาลประกาศก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรก  ให้ส่งส าเนาประกาศแก่คู่กรณี ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันนัด ส่วนก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก าหนด 
ประกาศตามวรรคสาม ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการศาล 
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 ข้อ ๓๓ คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคลและหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและมีสิทธิขอ
ตรวจพยานหลักฐานและคัดส าเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนั้น  ณ ที่ท าการศาลใน
เวลาท าการได้ตามที่ศาลก าหนด 
 การอ้างพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นใน
การอ้างพยานหลักฐาน และวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว 
 คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 
 พยานหลักฐานใดที่คู่กรณีไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ คู่กรณีไม่อาจน าเข้าสู่การพิจารณาคดีได้เว้นแต่
ศาลจะอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 ข้อ ๓๔ เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  ศาลอาจก าหนดให้มีการตรวจ
พยานหลักฐานก่อนก็ได้ และให้แจ้งคู่กรณีทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 
 ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานตามข้อ 
๓๓ วรรคสอง ต่อศาลพร้อมส าเนาจ านวนเพียงพอตามที่ศาลก าหนด  และหากคู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ต้องกระท าก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น 
 การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม เม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต
จากศาล  โดยผู้ขอต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
 ข้อ ๓๕ ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน  ให้คู่กรณีน าพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพื่อให้ท้ังสอง
ฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว หากฝ่ายใดไม่อาจยื่นพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของ
ตนต่อศาลในวันนัดตรวจพยานหลักฐานได้ อันเนื่องจากสภาพและความจ าเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น  ศาลอาจมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
 ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลหรือตุลาการประจ าคดีหรือตุลาการคนใดคนหนึ่ง
ที่ได้รับมอบหมายสอบถามคู่กรณีถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจ าเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิง
ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจดบันทึกรายงานการพิจารณาคดีไว้  เม่ือเสร็จแล้วให้ศาล
ก าหนดวันนัดสืบพยาน และแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓๖  การไต่สวนของศาลให้คู่กรณีซักถามเฉพาะประเด็นที่ศาลก าหนดและให้มีการสืบ
พยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่รับกัน 
 ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันไต่สวน ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 
 ข้อ ๓๗  ในการไต่สวนของศาล  หากศาลเห็นว่าคดีใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้ 
 ข้อ ๓๘ การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญ ให้ศาลก าหนดและกระท าเท่าที่จ าเป็น 
การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญ ให้ศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญเอง  ก่อนท าการ
ไต่สวนให้ศาลแจ้งให้พยานทราบถึงประเด็นและข้อเท็จจริงท่ีจะท าการไต่สวนแล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น
โดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค าถามของศาล 
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เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงท่ีศาล
ก าหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน 
 ข้อ ๓๙ ศาลอาจอนุญาตให้สืบพยานที่อยู่นอกที่ท าการศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
ร้องขอโดยระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ได้  โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด าเนินการเพื่อจัดให้มีระบบดังกล่าวและ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด 
 การสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระท าในห้องพิจารณาของศาล 
 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและศาลอนุญาต  ศาล
อาจก าหนดให้พยานบุคคลที่ต้องมาเบิกความ เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล  
ตามประเด็นที่ศาลก าหนดหรือที่คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอก าหนดและศาลอนุญาตโดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อย
ค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส าเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นทราบก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลนั้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 คู่กรณีที่ติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าวใน
ประเด็นใด ให้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าสามวัน  มิฉะนั้น ให้
ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน 
 ในวันนัดสืบพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้วตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาลตามความในวรรคสองและศาลอนุญาต  หาก
พยานไม่มาศาล หรือมาศาล แต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม  ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคลนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีเว้นแต่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาล
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
ของพยานบุคคลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นนั้นก็ได้ 
 พยานบุคคลใดยื่นบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะ
ขอถอนบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นมิได้  และเม่ือพยานรับรองบันทึกถ้อยค ายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถือว่าบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านั้นเป็นส่วน
หนึ่งของค าเบิกความของพยาน 
 ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่อ้างพยานนั้นร้องขอและศาลอนุญาต  ศาล
อาจก าหนดให้พยานบุคคลใดเสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก าหนด  
แทนการมาเบิกความโดยพยานไม่ต้องมาศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบค าสั่งศาลก็ได้ 
 ให้ศาลส่งส าเนาบันทึกค าพยานตามวรรคหนึ่งให้คู่กรณีทราบหรือมีค าสั่งแจ้งให้คู่กรณีมารับส าเนา
บันทึกค าพยานภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด  และหากคู่กรณีติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยค ายืนยัน
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังกล่าวในประเด็นใด  ให้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสามวันนับแต่วัน
ได้รับส าเนาบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นนั้น มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน 
 ศาลอาจนัดให้พยานมาศาลเพื่อตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของศาล  หรือของคู่กรณี ตามประเด็นที่เสนอ
ต่อศาลตามความในวรรคสองและศาลอนุญาต ในกรณีเช่นนี้ ถ้าพยานบุคคลนั้นไม่มาศาล หรือมาศาล แต่ไม่ยอม
ตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานบุคคลนั้นเป็น
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พยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานบุคคลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นนั้นก็ได้ 
 ข้อ ๔๒ ระหว่างการไต่สวนของศาลให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไว้ในส านวนและจัดให้
คู่กรณีลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 การบันทึกค าเบิกความของพยานในการไต่สวน ให้บันทึกการพิจารณาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและ
เครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือวิธีการอื่นตามที่ศาลก าหนด 
 ข้อ ๔๓ กรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี  ก็
ให้กระท าได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 
 การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท าด้วย
วาจา 
 การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจา  ให้ผู้ร้องเป็นผู้แถลงก่อนและให้ผู้ถูกร้องแถลงในล าดับ
ถัดไป 
 การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจาของแต่ละฝ่าย ศาลจะซักถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้แถลง
ในระหว่างการแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได้ 
 การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจาตามวรรคสามและวรรคสี่  ให้น าความในข้อ ๔๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๔๔ ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย คู่กรณี พยาน หรือผู้เกี่ยวข้องจะให้ข้อเท็จจริง
หรือความเห็นแล้วแต่กรณีเป็นหนังสือก็ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากศาล 
 ข้อ ๔๕  ศาลมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค า ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้ 
 ศาลมีอ านาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดนี้ให้ตุลาการเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
 ข้อ ๔๖  ศาลอาจสั่งงดการสืบพยานหลักฐานใดๆ  ที่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย  
หรือไม่มีความจ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย หรือจะท าให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร 
 ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  หรือโดยคู่กรณีร้องขอ ศาลอาจสั่งให้มีการน าสืบพยานหลักฐาน 
ตรวจสอบบันทึก เอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ ไม่ว่าจะกระท าในเวลาใด ภายในหรือภายนอกที่ท าการศาลก็ได้ 
 ข้อ ๔๘ ศาลมีอ านาจในอันที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานใดๆ  ที่ได้มา 
หรือมีอยู่ หรือที่คู่กรณีน ามาสืบนั้น เกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้ฟังเป็นยุติได้หรือไม่ 
 ข้อ ๔๙ การพิจารณาคดีของศาลให้กระท าด้วยความรวดเร็ว  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยเหตุจ าเป็นอื่นอันมิ
อาจก้าวล่วงได้ หรือเหตุอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจะสั่งเลื่อนการพิจารณาคดี
ออกไปก็ได ้
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 ข้อ ๕๐ การพิจารณาวินิจฉัยของศาลให้วินิจฉัยทุกประเด็นที่ศาลก าหนด  โดยตุลาการที่เป็นองค์คณะ
ทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลก าหนดมิได้ 
 ข้อ ๕๑ ให้ศาลเป็นผู้บันทึกรายงานการพิจารณาคดี 
 ข้อ ๕๒  ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือช่ือในค าสั่ง  
ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดของศาล 

หมวด ๕ 
การท าค าวินิจฉัยหรือค าส่ัง  

   
 ข้อ ๕๓ ค าวินิจฉัยของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือค ากล่าวหา  สรุปข้อเท็จจริงท่ี
ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
 ค าวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือช่ือของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลง
ลายมือช่ือได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วกลัดรวม
ไว้กับค าวินิจฉัย 
 ข้อ ๕๔ ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือ  
พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ เม่ือการลงมติเสร็จสิ้น  ให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะจัดท าค า
วินิจฉัยของศาล 
 การท าค าวินิจฉัยของศาลตามวรรคหนึ่ง องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดท า
ค าวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เป็นองค์คณะทุกคน  ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๕๕ ค าวินิจฉัยของศาลให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลอื่นและองค์กรอื่น
ของรัฐ 
 ค าวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน 
 ในกรณีที่ศาลมีค าวินิจฉัยค าร้องที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณีทราบ
นัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว 
 ในกรณีที่ศาลมีค าวินิจฉัยค าร้องที่ไม่มีผู้ถูกร้อง  ให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องและให้ถือว่า
วันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค าวินิจฉัยเป็นวันอ่าน 
 ในกรณีที่ศาลมีค าวินิจฉัยค าร้องตามข้อ ๑๗ (๑๑) ว่า ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญ หรือข้อ ๑๗  (๑๓) (๑๔) (๑๘) หรือ (๑๙) ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดท าประกาศผลแห่งค าวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาโดยเร็ว 
 การแจ้งให้มาฟังและการอ่านค าวินิจฉัยของศาลตามวรรคสามและการแจ้งตามวรรคสี่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลก าหนด 
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 ข้อ ๕๖ ค าสั่งจ าหน่ายค าร้องตามข้อ ๒๓ และค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๗ วรรค
สอง  ต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของค าร้อง  ความเห็นประกอบและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
 ให้น าความในข้อ ๕๔ วรรคสอง มาใช้บังคับในการท าค าสั่งโดยอนุโลม เม่ือจัดท าค าสั่งเสร็จแล้ว ให้
แจ้งคู่กรณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 ข้อ ๕๗  ในกรณีที่ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของศาลมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง  เม่ือศาลเห็นเองหรือเม่ือ
คู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้ 
 การท าค าสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้ผลในค าวินิจฉัยหรือค าสั่งเดิม  
เม่ือได้ท าค าสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องหรือคู่กรณีแล้วแต่กรณีได้รับทราบ  และให้น าความข้อ ๕๔ วรรคสอง
และวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการท าค าส่ังตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามที่ศาลก าหนด  
บทเฉพาะกาล 

   
 ข้อ ๕๘ บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา  
๓๕ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ศาลด าเนินการต่อไป 
 ข้อก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่คดีท่ีได้ยื่นค าร้องไว้ก่อนวันที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับ  และให้ใช้ข้อก าหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการท าค าวินิจฉัย พ.ศ.๒๕๔๙  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นค าร้องนั้นบังคับต่อไป เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
วิรัช ลิ้มวิชัย 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
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[เอกสารแนบท้าย] 
 
 (๑) ค าร้องให้พิจารณาวินิจฉัย 
 (๒) ค าร้องให้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๒ 
 (๓) ค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา 
 (๔) ค าร้องทั่วไป 
 (๕) ค าช้ีแจง 
 (๖) บันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น 
 (๗) ค าคัดค้าน 
 (๘) ค าแถลงการณ์เปิดคดี 
 (๙) ค าแถลงการณ์ปิดคดี 
 (๑๐) ใบมอบฉันทะ 
 (๑๑) บัญชีระบุพยานบุคคล 
 (๑๒) บัญชีระบุพยานเอกสาร 
 (๑๓) บัญชีระบุพยานวัตถุ 
 (๑๔) หนังสือให้ยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา 
 (๑๕) หนังสือแจ้งผู้ถูกร้องให้มารับส าเนาค าร้อง 
 (๑๖) หนังสือแจ้งคู่กรณี 
 (๑๗) หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล 
 (๑๘) ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๑๙) บันทึกค าเบิกความพยาน 
 (๒๐) บันทึกค าแถลงการณ์เปิด/ปิดคดีด้วยวาจา 
 (๒๑) รายงานการพิจารณาคดี 
 (๒๒) ค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒๓) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒๔) บันทึกการอ่านค าวินิจฉัย 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 

ปริยานุช/ ผู้จัดท า 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๙๖ ก/หน้า ๑๔/๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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พระราชบัญญัติ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 มาตรา 1 ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามช้ัน คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  เว้นแต่
จะมีกฎหมายบัญญัติ ไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา 2 ศาลช้ันต้น ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา  ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดต้ัง ศาลนั้นก าหนดให้เป็นศาล
ช้ันต้น  

มาตรา 3 ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค  
มาตรา  4 ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลช้ันต้น อาจแบ่ง  ส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่

เรียกช่ืออย่างอื่น และจะให้ มีอ านาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใด ซึ่งอยู่ในอ านาจของ  แต่ละศาลนั้นแยก
ต่างหากโดยเฉพาะก็ได้ โดยออกเป็นประกาศ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง เม่ือ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได ้ 

มาตรา 5 ให้ประธานศาลฎีกามีหน้าที่วางระเบียบราชการฝ่าย ตุลาการของศาลยุติธรรม  เพื่อให้กิจการ
ของศาลยุติธรรมด าเนินไป โดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน  และให้ประธานศาลฎีกามี อ านาจดูแลให้ผู้
พิพากษาปฏิบัติตามระเบียบวิธีการต่างๆ ที่ก าหนด ขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง  

มาตรา  6 ให้เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็น  ชอบของคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมมีอ านาจเสนอความเห็น เกี่ยวกับการจัดต้ัง  การยุบเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจ  ศาลของศาล
ยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงจ านวน  สภาพ สถานที่ต้ังและเขตอ านาจศาล
ตามที ่จ าเป็นเพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปโดย เรียบร้อยตลอดราชอาณาจักร  

มาตรา 7 ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนดจ านวน ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสม
ตามความจ าเป็นแห่งราชการ 

มาตรา 8 ให้มีประธานศาลฎีกาประจ าศาลฎีกาหนึ่งคน ประธาน  ศาลอุทธรณ์ประจ าศาลอุทธรณ์หนึ่ง
คน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประจ าศาลอุทธรณ์ภาค ศาลละหนึ่งคน และให้มีอธิบดีผู้พิพากษา ศาลช้ันต้นประจ า
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี และศาลยุติธรรม  
อื่นที่พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นก าหนดให้เป็นศาลช้ันต้น ศาลละ หนึ่งคน กับให้มีรองประธานศาลฎีกาประจ า
ศาลฎีกา รองประธาน ศาลอุทธรณ์ประจ าศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจ า ศาลอุทธรณ์ภาค  และ
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้นประจ าศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี  ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้ ศาลอาญาธนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้น ก าหนดให้เป็นศาลช้ันต้น  ศาลละหนึ่งคน 
และในกรณีที่มีความ จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาล ยุติธรรม โดยความเห็นชอบ
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ของประธานศาลฎีกา จะก าหนดให้มี รองประธานศาลฎีกา หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้นมากกว่า  หนึ่งคน
แต่ไม่เกินสามคนก็ได้ 

เม่ือต าแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค  หรืออธิบดีผู้พิพากษา
ศาลช้ันต้นว่างลง หรือเม่ือ ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองประธาน ศาลฎีกา รองประธาน
ศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ท าการแทน ถ้า
มีรองประธานศาลฎีกา หรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น หลายคน ให้รองประธานศาลฎีกา  หรือรองอธิบดีผู้
พิพากษาศาล ช้ันต้นที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ท าการแทน  ถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้ที่มี
อาวุโสถัดลงมาตามล าดับเป็นผู้ท าการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ท าการแทนประธานศาลฎีกา ประธานศาล อุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค  หรือ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น ตามวรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้พิพากษาที่มี อาวุโสสูงสุดใน
ศาลนั้นเป็นผู้ท าการแทน  ถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมา
ตามล าดับเป็น ผู้ท าการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ท าการแทนตามวรรคสาม ประธานศาลฎีกา จะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
แทนก็ได ้

ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจ าศาลจะเป็นผู้ท าการแทน ในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่ได้  
มาตรา 9 ในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้า ศาล ศาลละหนึ่งคน  

 เม่ือต าแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหรือผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงว่างลง  หรือเม่ือผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ ท าการแทน  ถ้าผู้ที่มี
อาวุโสสูงสุดในศาลนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามล าดับในศาลนั้นเป็นผู้ท า
การแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ท าการแทนตามวรรคสอง ประธานศาล ฎีกาจะ สั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
แทนก็ได ้ 
 ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจ าศาลจะเป็นผู้ท าการแทน ในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่ได้  

มาตรา  10 ในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์  หรือศาลช้ันต้นออกเป็นแผนก
หรือหน่วยงานที่เรียก ช่ืออย่างอื่น ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคน 
 เม่ือต าแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้า  หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามวรรค
หนึ่งว่างลง หรือเม่ือผู้ด ารง ต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโส สูงสุดในแผนกหรือ
ในหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นนั้นเป็นผู้ท าการ แทน ถ้าผู้ที่มีอาวุโสในแผนกหรือในหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น
นั้น ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามล าดับ ในแผนกหรือในหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นนั้นเป็นผู้ท าการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ท าการแทนตามวรรคสอง ประธานศาลฎีกาจะ สั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
แทนก็ได ้

ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจ าศาลจะท าการแทนใน ต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่ได้  
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มาตรา  11 ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค  อธิบดีผู้พิพากษาศาล
ช้ันต้น และผู้พิพากษาหัวหน้า ศาล  ต้องรับผิดชอบในราชการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และ  ให้มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  ของรัฐหรือเป็นที่สนใจของประชาชน 
คดีที่เป็นความผิดอาญา ร้ายแรง คดีที่มีทุนทรัพย์สูง และคดีละเมิดอ านาจศาล ทั้งนี้ ตาม  หลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาล ยุติธรรม 

(2) สั่งค าร้องค าขอต่างๆ ที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ 
(3) ระมัดระวังการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นโดย  กฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไป

โดยถูกต้อง เพื่อให้การ พิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว 
(4) ให้ค าแนะน าแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้นในข้อขัดข้องเนื่องใน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา 
(5) ร่วมมือกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในบรรดากิจการ  อันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการ

ด าเนินงานส่วนธุการของศาล 
(6) ท ารายงานการคดีและกิจการของศาลส่งตามระเบียบ 
(7) มีอ านาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายก าหนด 
ให้รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค  หรือรองอธิบดีผู้

พิพากษาศาลช้ันต้น มีอ านาจตาม (2) ด้วย และให้มีหน้าที่ช่วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาล
อุทธรณ์ภาค หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น แล้วแต่ กรณี ตามที่ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์  ประธาน
ศาล อุทธรณ์ภาค หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้นมอบหมาย  

มาตรา 12 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นตาม มาตรา  10 
วรรคหนึ่ง ต้องรับ ผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นให้เป็นไป  โดยเรียบร้อยตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมที่ได้จัดต้ังแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชืออย่างอื่นนั้น  และต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งของประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น 
หรือผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลนั้น  

มาตรา 13 ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาภาค ภาคละหนึ่งคน จ านวน เก้าภาค มีสถานที่ต้ัง และเขตอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เม่ือต าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคว่างลงหรือเม่ืออธิบดีผู้  พิพากษาภาคไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ประธานศาลฎีกาสั่งให้ ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทน 
 ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจ าศาลจะเป็นผู้ท าการ แทนในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่ได้ 
 มาตรา 14 ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ ในเขตอ านาจด้วยผู้หนึ่ง โดยให้มีอ านาจ
และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ใน มาตรา 11 วรรคหนึ่ง และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) สั่งให้หัวหน้าส านักงานประจ าศาลยุติธรรมรายงานเกี่ยวกับ คดี  หรือรายงานกิจการอื่นของศาลที่
อยู่ในเขตอ านาจของตน 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-11/H11/m1-14.html#10#10


 188 

 (2) ในกรณีจ าเป็นจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลที่อยู่  ในเขตอ านาจของตนไปช่วยท างาน
ช่ัวคราวมีก าหนดไม่เกินสามเดือน  ในอีกศาลหนึ่งโดยความยินยอมของผู้พิพากษานั้นก็ได้ แล้วรายงาน  ไปยัง
ประธานศาลฎีกาทันที 

หมวด 2 
เขตอ านาจศาล 

มาตรา 15 ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งรับคดีซึ่งศาล  ยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดย
ชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษา เว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธี พิจารณาความหรือ
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

มาตรา 16 ศาลช้ันต้นมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้น ก าหนดไว้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอ านายความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ศาลแพ่งและศาลอาญา มีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร  นอกจากท้องที่ท่ีอยู่ในเขตของศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี  ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาล  ยุติธรรมอื่นตามที่
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นก าหนดไว้ 

ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งหรือศาลอาญา และคดีนั้น เกิดข้ึนนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาล
อาญา ศาลแพ่งหรือศาลอาญา แล้วแต่กรณี อาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่ง  โอนคดีไปยัง
ศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอ านาจ 

ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด และคดีนั้นเกิดข้ึน ในเขตของศาลแขวงและอยู่ในอ านาจของ
ศาลแขวง ให้ศาลจังหวัด นั้นมีค าสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอ านาจ  

มาตรา 17 ศาลแขวงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอ านาจ ท าการไต่สวน หรือมีค าสั่งใดๆ  ซึ่งผู้
พิพากษาคนเดียวมีอ านาจตาม ที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 24 และ มาตรา 25 วรรคหนึ่ง  

มาตรา 18 ศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและ  คดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอ านาจของ
ศาลยุติธรรมอื่น 

มาตรา 19 ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรี มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวง
และคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ใน อ านาจของศาลยุติธรรมอื่น 

ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรีมีอ านาจ พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้
อยู่ในอ านาจของศาล ยุติธรรมอื่น รวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของ ศาลที่มีอ านาจพิจารณา
คดีอาญา แล้วแต่กรณี  

มาตรา  20 ศาลยุติธรรมอื่นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม  ที่พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นหรือ
กฎหมายอื่นก าหนดไว้  

มาตรา 21 ศาลอุทธรณ์มีเขตตลอดท้องที่ท่ีมิได้อยู่ในเขตศาล อุทธรณ์ภาค 
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ และคดีนั้นอยู่นอก เขตของศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์อาจ

ใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณา พิพากษาหรือมีค าสั่งโอนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรณ์ภาคท่ีมีเขตอ านาจ  
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 มาตรา 22 ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณา พิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลช้ันต้น ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์ และว่าด้วยเขต อ านาจศาล  และมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) พิพากษายืนตาม แก้ไข กลับ หรือยกค าพิพากษาของศาล  ช้ันต้นที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิต
หรือจ าคุกตลอดชีวิต ในเม่ือ คดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
 (2) วินิจฉัยช้ีขาดค าร้องค าขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาล อุทธรณ์ภาคตามกฎหมาย 
 (3) วินิจฉัยช้ีขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมี อ านาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น  
 มาตรา  23 ศาลฎีกามีอนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่  อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค  และคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลช้ันต้นโดยตรงต่อ  ศาลฎีกาตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกา  และคดีที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณา
พิพากษา รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดหรือสั่งค าร้องขอที่ยื่นต่อศาลฎีกา ตามกฎหมาย 
 คดีที่ศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งแล้ว คู่ความไม่มี สิทธิท่ีจะทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาคัดค้าน
คดีนั้นต่อไป 

หมวด 3 
องค์คณะผู้พิพากษา 

มาตรา 24 ให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหมายเรียก หมายอาญา หรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจาก หรือไปยังจังหวัดอื่น 
(2) ออกค าสั่งใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท แห่งคดี 
มาตรา 25 ในศาลช้ันต้น ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมี อ านาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอ านาจของศาล

นั้น ดังต่อไปนี้ 
(1) ไต่สวนและวินิจฉัยช้ีขาดค าร้องหรือค าขอที่ยื่นต่อศาลใน คดีทั้งปวง 
(2) ไต่สวนและมีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
(3) ไต่สวนมูลฟ้องและมีค าสั่งในคดีอาญา 
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือ  จ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกินสามแสนบาท 

ราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือ จ านวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
(5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา  ซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษ อย่างสูงไว้ให้จ าคุกไม่เกินสามปีหรือ

ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ แต่จะลงโทษจ าคุกเกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหม่ืนบาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งโทษจ าคุกหรือปรับอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ 

ผู้พิพากษาประจ าศาลไม่มีอ านาจตาม (3) (4) หรือ (5)  
มาตรา 26 ภายใต้บังคับตาม มาตรา 25 ในการพิจารณา พิพากษาคดีของศาลช้ันต้น  นอกจากศาลแขวง

และศาลยุติธรรมอื่น ซึ่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ต้องมีผู้  พิพากษาอย่างน้อยสองคน
และต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจ าศาล เกินหนึ่งคน  จึงเป็นองค์คณะที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง หรือ
คดีอาญาทั้งปวง  
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มาตรา 27 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลฎีกา ต้องมีผู้พิพากษา
อย่างน้อยสามคน จึงเป็นองค์คณะที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาได้ 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค และผู้ พิพากษาศาลฎีกา  ที่เข้าประชุมใหญ่ในศาล
นั้นหรือในแผนกคดีของ ศาลดังกล่าว เม่ือได้ตรวจส านวนคดีที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุม  แผนกคดีแล้วมีอ านาจ
พิพากษาหรือท าค าสั่งคดีนั้นได้ และเฉพาะ ในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจท าความเห็นแย้งได้ด้วย  

มาตรา 28 ในระหว่างการพิจารณาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่างได้ ท า
ให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็น องค์คณะในการพิจารณาคดีนั้น ไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไป  ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่ง
พิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปได้ 

(1) ในศาลฎีกา ได้แก่ ประธานศาลฎีกา  หรือรองประธาน ศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ประธานศาลฎีกามอบหมาย 

(2) ในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ได้แก่ ประธาน ศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค หรือ
รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค หรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือ  ศาลอุทธรณ์ภาคซึ่ง
ประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี มอบหมาย 

(3) ในศาลช้ันต้น  ได้แก่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
หรือรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลช้ันต้น  หรือผู้พิพากษาในศาลช้ันต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้ พิพากษาศาลช้ันต้น  
อธิบดีผู้พิพากษาภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้า ศาล แล้วแต่กรณี มอบหมาย 

ให้ผู้ท าการแทนในต าแหน่งต่างๆ ตาม มาตรา 8 มาตรา 9 และ มาตรา 13 มีอ านาจตาม ( 1) (2) และ ( 3) 
ด้วย  

มาตรา 29 ในระหว่างการท าค าพิพากษาคดีใด หากมีเหตุ สุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง
ได้ ท าให้ผู้พิพากษาซึ่ง  เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะท าค าพิพากษาในคดี นั้นต่อไปได้  ให้ผู้
พิพากษาดังต่อไปนี้มีอ านาจลงลายมือช่ือท าค า พิพากษา และเฉพาะในศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ภาค และศาล
ช้ันต้น มีอ านาจท าความเห็นแย้งได้ด้วย ทั้งนี้ หลังจากได้ตรวจส านวน คดีนั้นแล้ว 

(1) ในศาลฎีกา ได้แก่ ประธานศาลฎีกาหรือรองประธาน ศาลฎีกา 
(2) ในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค  ได้แก่ ประธาน ศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค รอง

ประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี 
(3) ในศาลช้ันต้น ได้แก่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น อธิบดี  ผู้พิพากษาภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล

ช้ันต้น หรือผู้พิพากษา หัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี 
ให้ผู้ท าการแทนในต าแหน่งต่างๆ ตาม มาตรา 8 มาตรา 9 และ มาตรา 13 มีอ านาจตาม ( 1) (2) และ ( 3) 

ด้วย  
มาตรา 30 เหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตาม มาตรา 28 และ มาตรา  29 หมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษา

ซึ่งเป็นองค์คณะนั่ง พิจารณาคดีนั้นพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัว  ไปหรือไม่อาจปฏิบัติ
ราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือท าค า พิพากษาในคดีนั้นได้  

มาตรา 31 เหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ตาม  มาตรา  28 และ  มาตรา  29 นอกจากที่ก าหนดไว้ใน  
มาตรา 30 แล้ว ให้หมาย ความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 
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(1) กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้ว เห็นว่าควรพิพากษายกฟ้อง  แต่คดีนั้นมี
อัตราโทษตามที่กฎหมาย ก าหนดเกินกว่าอัตราโทษตาม มาตรา 25 (5) 
 (2) กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตาม  มาตรา  25 (5) แล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษ
จ าคุกเกินกว่าหกเดือน หรือ ปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งโทษจ าคุกหรือปรับนั้น  อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งสองอย่างเกินอัตราดังกล่าว 
 (3) กรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้น จะต้องกระท าโดยองค์คณะ  ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคน และผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมาก มิได้ 
 (4) กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตาม  มาตรา  25 (4) ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าราคา
ทรัพย์สินที่พิพาทหรือจ านวนเงิน ที่ฟ้องเกินกว่าอ านาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาคนเดียว 

หมวด 4 
การจ่าย การโอน และการเรียกคืนส านวนคดี  

มาตรา 32 ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค  อธิบดีผู้พิพากษาศาล
ช้ันต้น ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาล หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแผนกคดีในแต่ละศาลแล้วแต่กรณี  รับผิดชอบในการ
จ่ายส านวนคดีให้แก่กองคณะผู้พิพากษาในศาล หรือในแผนกคดีนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก าหนดโดยระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม 

การออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรมตาม วรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงความเช่ียวชาญและ
ความเหมาะสมของ องค์คณะผู้พิพากษาที่จะรับผิดชอบส านวนคดีนั้น รวมทั้งปริมาณ คดีที่องค์คณะผู้พิพากษาแต่
ละองค์คณะต้องรับผิดชอบ 

มาตรา  33 การเรียกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดีซึ่ง  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้
พิพากษาใด ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษา ศาลช้ันต้น หรือผู้
พิพากษาหัวหน้าศาล จะกระท าได้ต่อเม่ือเป็น กรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาหรือ  
พิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น และรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์  รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 
รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลช้ันต้น หรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลจังหวัด หรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดใน
ศาลแขวง แล้วแต่กรณี ที่มิได้เป็น องค์คณะในส านวนคดีดังกล่าวได้เสนอความเห็นให้กระท าได้ ในกรณีที่รอง
ประธานศาลฎีกา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น หรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลจังหวัด หรือผู้พิพากษาที่
มี อาวุโสสูงสุดในศาลแขวง แล้วแต่กรณี ไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือ ได้เข้าเป็นองค์คณะในส านวนคดีที่เรียกคืน
หรือโอนนั้น ให้รอง ประธานศาลฎีกา  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลช้ันต้น หรือผู้พิพากษา ที่มีอาวุโสถัดลงมา
ตามล าดับในศาลนั้น  เป็นผู้มีอ านาจในการเสนอ ความเห็นแทน ในกรณีที่รองประธานศาลฎีกา  รองอธิบดีผู้
พิพากษา ศาลช้ันต้น มีหนึ่งคนและในกรณีที่รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้หรือได้เข้า เป็นองค์คณะในส านวนคดีที่เรียกคืนหรือโอนนั้น ให้ผู้พิพากษาที่มี  อาวุโสสูงสุดของศาล
นั้นเป็นผู้มีอ านาจในการเสนอความเห็น 

ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจ าศาลไม่มีอ านาจในการ  เสนอความเห็นตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง 
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ในกรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหรือองค์คณะผู้พิพากษา คดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจ านวนมากซึ่ง
จะท าให้การพิจารณา พิพากษาคดีของศาลนั้นล่าช้า และผู้พิพากษาของส านวนหรือองค์ คณะผู้พิพากษานั้นขอคืน
ส านวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่ ให้ประธาน ศาลฎีกา  ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดี ผู้
พิพากษาศาลช้ันต้น  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี มีอ านาจรับคืนส านวนคดีดังกล่าว  และโอนให้ผู้
พิพากษาหรือองค์ คณะผู้พิพากษาอื่นในศาลนั้นรับผิดชอบแทนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่  มาตรา  236 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ  ให้การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาครบองค์คณะและ  ผู้พิพากษาซึ่ง
มิได้นั่งพิจารณาคดีใดจะท าค าพิพากษาคดีนั้นมิได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วง
ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติประกอบกับ  มาตรา  249 ของรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การ
จ่ายส านวนคดีให้ผู้พิพากษา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ และได้ห้ามการเรียก คืนส านวนคดีหรือ
การโอนส านวนคดี เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบ  กระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
นอกจากนี้ ได้มีการตรากฎหมายตาม  มาตรา  275 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งบัญญัติให้ศาล
ยุติธรรมมีหน่วยธุรการที่ เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธาน
ศาลฎีกา ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และเพื่อให้การจัดระบบ 
การบริหารงานศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมสอดคล้อง  กับกฎหมายซึ่งตราขึ้นตาม  มาตรา  275 
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้  
 *หมายเหต ุรก,เล่ม 117 ตอนที่ 44 ก 18 พฤษภาคม 2543 


