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ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กํ า หนดให ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐๐ วรรคหา กําหนด
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เ รียกวา “ขอ กําหนดศาลรั ฐ ธรรมนูญวา ดวยวิธีพิจารณาและการทํ า
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ กํา หนดคณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนู ญ ว า ดว ยองค ค ณะในการพิจ ารณา
พิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในขอกําหนดนี้
“ศาล” หมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
“ตุลาการ” หมายความวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
“ตุลาการประจําคดี” หมายความวา ตุลาการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาของสํานวนเปนรายคดี
“คดี” หมายความวา เรื่องที่เสนอตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
“คํารอง” หมายความวา คํารองที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัย
“คูกรณี” หมายความวา ผูรองและผูถูกรอง
“ผูรอง” หมายความวา ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
“ผูถูกรอง” หมายความวา ผูถูกกลาวหาตามคํารองของผูรอง
“ผูเกี่ยวของ” หมายความวา หนวยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่มีสวนไดเสียเกี่ยวของกับคดี
“กระบวนพิจารณา” หมายความวา การพิจารณาคดีหรือการกระทําใด ๆ ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับคดีซึ่งกระทําโดยคูกรณี หรือโดยศาล หรือตามคําสั่งศาลไมวาการนั้นจะเปนโดย
คูก รณี ฝา ยหนึ่ งกระทํา ต อศาล หรือ ตอ ฝา ยใดฝา ยหนึ่ง หรือ ศาลกระทํ าต อ คูก รณี ฝา ยใดฝา ยหนึ่ ง
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หรือทุกฝาย รวมถึงการสงคํารอง การไตสวน การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
“การพิจารณาคดี” หมายความวา การไตสวน หรือการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
“การไตสวน” หมายความวา การตรวจพยานหลักฐาน การนั่งพิจารณา หรือการสืบพยาน
ขอ ๕ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามขอกําหนดนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศโดยความเห็นชอบของศาลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอกําหนดนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ วิธีพิจารณาตามที่กําหนดในขอกําหนดนี้ใหใชระบบไตสวน
วิธีพิจารณาใดซึ่งขอกําหนดนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับไดและไมขัดตอขอกําหนดนี้
ขอ ๗ ระยะเวลาตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ กํ า หนดนี้ ห รื อ ตามที่ ศ าลกํ า หนด เมื่ อ ศาล
เห็ น สมควรหรื อ เมื่ อ คู ก รณี ร อ งขอ ศาลมี อํ า นาจย น หรื อ ขยายได ต ามความจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน
แหงความยุติธรรม เวนแตรัฐธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ
ขอ ๘ ศาลมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจาย
(๑) คา ป ว ยการ ค า พาหนะเดิ น ทาง ค า ที่ พั ก และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ แก บุ ค คลใดที่ ศ าล
เรียกมาใหถอยคํา ใหความเห็น หรือเบิกความ
(๒) คาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวของกับการสงเอกสารหรือการดําเนินการใด
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณาของศาล
ขอ ๙ แบบพิม พที่ใ ชใ นการดําเนิน กระบวนพิจารณาของศาล กําหนดใหใชเพื่อการใด
มีรูปแบบ ขนาดและขอความอยางใด ใหเปนไปตามทายขอกําหนดนี้
ขอ ๑๐ ตุลาการอาจถูกคัดคานไดในเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสวนไดเสียเกี่ยวของในคํารองที่ขอใหวินิจฉัย
(๒) เปนหรือเคยเปนสามีหรือภริยา หรือญาติของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง คือ เปนบุพการีหรือ
ผูสืบสัน ดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปน พี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปน ญาติทาง
การสมรสนับไดเพียงสองชั้น
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(๓) เคยถูกอางเปน พยาน โดยที่ไดรูเห็น เหตุ การณ เวน แตเคยมี สวนรวมในวิธีพิจารณา
ตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ หรือเคยแสดงความเห็นในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษ
ในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวของกับคํารองนั้น
(๔) เปนผูแทนโดยชอบธรรมของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมากอน
(๕) เปนกรรมการกฤษฎีกาหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งพิจารณาคํารองในเรื่องเดียวกันนั้นมากอน
(๖) มีคดีอยูใ นระหวางการพิจารณาที่ตุลาการนั้น เอง สามี ภริยา หรือญาติ สืบสาโลหิต
ตรงขึ้น ไปหรือลงมาของตุลาการนั้น ฝายหนึ่ง พิพาทกับคูกรณี สามี ภริยา หรือญาติสืบสาโลหิต
ตรงขึ้นไปหรือลงมาของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
ขอ ๑๑ เมื่อมีเหตุที่จะคัดคานอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๑๐ เกิดขึ้นแกตุลาการคนใด ตุลาการ
นั้นเองจะแถลงตอศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคาน แลวขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได
ขอ ๑๒ เมื่อมีเหตุที่ตุลาการอาจถูกคัดคานไดตามขอ ๑๐ คูกรณีหรือผูเกี่ยวของอาจยก
ขอคัดคานขึ้นอางโดยทําเปนคํารองคัดคานยื่นตอศาลได ไมวาในเวลาใด ๆ กอนมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาด
เมื่อมีการยื่น คํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการซึ่งถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไว
จนกวาศาลจะไดมีการชี้ขาดในเรื่องที่คัดคานนั้น
การกระทําใด ๆ ของตุลาการซึ่งถูกคัดคานที่ไดดําเนิน ไปกอ นมีเหตุที่อาจถูกคัดคานนั้ น
ยอมสมบูรณไมเสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําสั่งยอมรับคํารองคัดคาน เวนแตศาลจะกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๑๓ เมื่อมีการยื่นคํารองคัดคานตุลาการคนใด และตุลาการซึ่งถูกคัดคานไมขอถอนตัว
ออกจากการพิจารณาคดีนั้น ใหศาลพิจารณาคํารองคัดคานและบันทึกคําชี้แจงของตุลาการซึ่งถูกคัดคาน
โดยอาจฟงคําแถลงของคูกรณีและตุลาการซึ่งถูกคัดคาน รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควร
แลวออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคํารองคัดคานนั้น คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด
เมื่อศาลต องพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ตุลาการซึ่งถูกคั ดคานจะรวมพิจารณาหรือ ออกเสีย ง
ลงคะแนนชี้ขาดคํารองคัดคานมิได
การชี้ขาดคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหถือตามคํารองคัดคาน
ขอ ๑๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่งคดีใดมิได
เวนแตมีเหตุที่อาจถูกคัดคานตามขอ ๑๐ เหตุสุดวิสัย เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได หรือเหตุอื่น
ตามที่ศาลเห็นสมควร
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ขอ ๑๕ ในการพิ จ ารณาคดี ให ศ าลมี อํ า นาจในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของการ
พิจารณาคดี การใหบุคคลใดซึ่งฝาฝนออกไปนอกสถานที่พิจารณาและใหกระทําการใด ๆ เพื่อใหการ
พิจารณาคดีดําเนินไปโดยสงบเรียบรอย และรวดเร็ว รวมทั้งออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อใหการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ขอ ๑๖ การรักษาระเบียบและความเรียบรอ ยในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเขามา
ในที่ทําการศาล หรือบริเวณที่ทําการศาล หรือเขาฟงการไตสวนของศาล ตลอดจนมารยาทของบุคคล
เชนวานี้ ใหเปนไปตามระเบียบของศาล
หมวด ๒
อํานาจศาล
ขอ ๑๗ ศาลมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปน
สมาชิกอยูนั้น จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหน าที่ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐ ธรรมนู ญ
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
(๒) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการโดยใชสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ตามมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญ
(๔) คดีที่ขอใหพิจารณาวิ นิจฉัยคํ ารองอุทธรณ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่คัด คานว า
มติของพรรคการเมืองที่ใ หตนพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นมีลักษณะเปนการขัดตอ
สถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการ
พื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามมาตรา ๑๐๖ (๗)
ของรัฐธรรมนูญ
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(๕) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
(๖) คดี ที่ ข อให พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
รางพระราชบัญญัติใดที่สภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวา คณะรัฐ มนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรได เ สนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การ
อย า งเดี ย วกั น หรื อ คล า ยกั น กั บ หลั ก การของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๙ ของรัฐธรรมนูญ
(๗) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติใ ดที่รัฐ สภาใหความเห็น ชอบแลว
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๑๕๐ ของรัฐธรรมนูญ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑
ของรัฐ ธรรมนูญ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้น ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง มี ข อ ความขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
(๘) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา รางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รางขอบังคับ
การประชุม วุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุม รัฐ สภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐ สภา
แลวแตกรณี ใหความเห็น ชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีขอความขัดหรือแยง
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๑๕๕
ของรัฐธรรมนูญ
(๙) คดีที่ ขอใหพิ จารณาวินิจ ฉัยว า การพิ จารณาร างพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีสว นไมว าโดยทางตรงหรื อทางอ อมในการใช งบประมาณรายจ าย ตามมาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ ด
ของรัฐธรรมนูญ
(๑๐) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๘๒
ของรัฐธรรมนูญ
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(๑๑) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา การตราพระราชกําหนด ไมเปน ไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๘๕ ของรัฐธรรมนูญ
(๑๒) คดีที่ขอใหวินิจฉัยชี้ขาดวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
พื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว า งประเทศ หรื อ จะต อ งออกพระราชบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ให ก ารเป น ไปตามหนั ง สื อ สั ญ ญา หรื อ มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพัน ดาน
การคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
(๑๓) คดีที่ขอใหพิจารณาวินจิ ฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร จะใชบังคับแกคดีใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญ
(๑๔) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ตามคํ าร อ งของบุ ค คลซึ่ ง ถู กละเมิ ดสิ ท ธิ ห รือ เสรี ภาพที่ รัฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ตามมาตรา ๒๑๒
ของรัฐธรรมนูญ
(๑๕) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใ ชศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ตั้งแต
สององคกรขึ้นไป ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ
(๑๖) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ตามมาตรา ๒๓๓ ของรัฐธรรมนูญ
(๑๗) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๖๘ ของ
รัฐธรรมนูญ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
(๑๘) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ตามคํารองของผูตรวจการแผนดิน ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
(๑๙) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ ตามคํารองของคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ
ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ
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(๒๐) คดีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล
หมวด ๓
การยื่น การถอน และการจําหนายคํารอง
ขอ ๑๘ คํารองตามขอ ๑๗ ตองทําเปน หนังสือ ใชถอยคําสุภาพ และอยางนอยตองมี
รายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูรอง
(๒) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคํารอง
(๓) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่เกี่ยวของ
(๔) คําขอที่ระบุความประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใดพรอมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจง
(๕) ลงลายมือชื่อผูรอง แตในกรณีที่เปน การทําและยื่นหรือสงคํารองแทนผูอื่น ตองแนบ
ใบมอบฉันทะใหทําการดังกลาวมาดวย
คํารองที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ศาลหรือตุลาการประจําคดีอาจมีคําสั่ง
ใหปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ถามิไดปฏิบัติก็ใหศาลมีคําสั่งไมรับคํารองนั้น
การจัดทํา การยื่น และรายละเอียดของคํารอง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่ศาล
กําหนด
ขอ ๑๙ ใหนําความในขอ ๑๘ มาใชบังคับแกคําชี้แจงแกขอกลาวหาโดยอนุโลม
ขอ ๒๐ การยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลตามข อ ๑๗ ให เ ป น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ขอกําหนดนี้ และกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล
การยื่นคํารองตามขอ ๑๗ (๕) ใหประธานรัฐสภาเปนผูยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ
ตามที่ศาลกําหนด
การยื่น คํารองตามขอ ๑๗ (๑๓) ใหศ าลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ที่จะใช
บทบัญญัติแ หงกฎหมายบังคับแกคดี สงความเห็นหรือคําโตแยงของคูความพรอมดวยเหตุผลไปยัง
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แลวแตกรณี เพื่อสงใหศาล
พิจารณาวินิจฉัย
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ขอ ๒๑ บุค คลซึ่ง ถู กละเมิ ดสิ ทธิ ห รือ เสรีภ าพที่ รัฐ ธรรมนู ญ รับ รองไว มีสิ ทธิ ยื่ น คํ าร อ ง
ตอศาลเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
การใช สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ต อ งเป น กรณี ที่ ไ ม อ าจใช สิ ท ธิ โ ดยวิ ธี ก ารอื่ น ได แ ล ว ทั้ ง นี้
ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๒ การยื่นคํารองของบุคคลตามขอ ๒๑ นอกจากตองดําเนินการตามขอ ๑๘ แลว
ใหระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลวดวย
ขอ ๒๓ คํารองที่ไดยื่นตอศาล กอนที่ศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่ง ถาผูรองตาย หรือมีการ
ขอถอนคํารอง หรือศาลเห็นวาไมเปนประโยชนแกคดี ศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได
กรณีที่ผู รองไมดําเนิ น กระบวนพิ จารณาตามคํ าสั่งศาลหรือ ตุลาการประจําคดี ภายในเวลา
ที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาเปนการทิ้งคํารอง และศาลอาจพิจารณาสั่งจําหนายคํารองนั้นก็ได
หมวด ๔
องคคณะและวิธีพิจารณา
ขอ ๒๔ องค คณะของศาลในการพิจารณาคดี แ ละการทํ าคํ าวินิ จฉั ย ตอ งประกอบดว ย
ตุลาการไมนอยกวาหาคน
ตุลาการซึ่งไมไดรวมในการพิจารณาคดีใด ยอมไมมีอํานาจในการทําคําวินิจฉัยคดีนั้น
คําวินิจฉัยของศาลใหถือเสียงขางมาก เวนแตมีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
ขอ ๒๕ กรณี มีคํา รอ งขอให ศ าลพิจ ารณาวิ นิจฉั ยเรื่อ งใด ใหป ระธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ
แตงตั้งตุลาการไมนอยกวาสามคน เปน ตุลาการประจําคดี เวน แตกรณีตามขอ ๑๗ (๕) และ (๙)
หรือกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไมแตงตั้งตุลาการประจําคดีก็ได
ในกรณีที่ไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหศาลมอบหมายตุลาการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แตงตั้งตุลาการประจําคดีแทน
ใหตุลาการประจําคดีตามวรรคหนึ่งเปนเจาของสํานวน มีอํานาจพิจารณารับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามขอ ๒๗ และออกคําสั่งใด ๆ ซึ่งมิใชเปน ไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดคดีคําสั่งของตุลาการ
ประจําคดีใหถือเสียงขางมาก
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ขอ ๒๖ กรณีมีคํารองขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยตามขอ ๑๗ (๕) หรือ (๙) หรือกรณีที่มี
ความจําเปนเรงดวนตามที่ศาลเห็นสมควร และศาลไมไดแตงตั้งตุลาการประจําคดีไว ใหศาลตรวจและ
มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอ ๒๗ ใหตุลาการประจําคดีตามขอ ๒๕ มีอํานาจตรวจและมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
กรณี ตุล าการประจํ าคดีมี ความเห็ น ควรสั่ง ไม รับ คํา รอ งไวพิ จารณาวิ นิจ ฉัย ให เ สนอศาล
พิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันมีความเห็น หากศาลเห็นพองดวยใหจัดทําเปนคําสั่งของศาล
หากศาลไมเห็น พองดวยกับความเห็น ของตุลาการประจําคดีตามวรรคสอง ใหดําเนิน การ
ตามความเห็นของศาล
ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลหรือตุลาการประจําคดี แลวแตกรณี อาจมี
คําสั่งใหคูกรณีที่ดําเนิน กระบวนพิจารณาไมถูกตอง ดําเนิน กระบวนพิจารณาใหถูกตองไดภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เห็นสมควร
ขอ ๒๙ เมื่ อ ศาลหรื อ ตุ ล าการประจํ า คดี แล ว แต ก รณี มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ร อ งที่ มี คู ก รณี
ไวพิจารณาวินิจฉัย ใหสงสําเนาคํารองแกผูถูกรอง หรือมีคําสั่งแจงผูถูกรองมารับสําเนาคํารองภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด
เมื่อผูถูกรองไดรับสําเนาคํารอง ใหยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวัน นับแตวันรับ
สําเนาคํารอง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
กรณีผูถูกรองไมยื่น คําชี้แ จงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวัน นับแตวัน รับสําเนาคํารอง หรือ
ภายในระยะเวลาที่ศ าลกําหนด หรือไมม ารับสําเนาคํารองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
ขอ ๓๐ ผูรองจะแกไขเพิ่มเติมคํารอง หรือผูถูกรองจะแกไขเพิ่มเติมคําชี้แจงแกขอกลาวหา
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลและตองเปน สาระสําคัญอัน ควรแกการแกไขเพิ่ม เติมและ
เกี่ยวของกับเรื่องเดิม โดยใหทําเปนคํารองขอยื่นตอศาล
ขอ ๓๑ การส ง คํา ร อ ง ประกาศ หรื อเอกสารอื่ น ใด ให ส งแก คู ก รณีห รื อ ผู เกี่ ย วข อ ง
ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูปกติ หรือสถานที่ติดตอแหงใดแหงหนึ่งตามที่คูกรณีหรือผูเกี่ยวของไดแจงไว
ในกรณีไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ศาลหรือตุลาการประจําคดี แลวแตกรณี มีอํานาจสั่ง
ใหนําเอกสารดังกลาว ปดไว ณ ที่ทําการศาล หรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง หรือใหประกาศโดยวิธีอื่นใด
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ตามที่ศาลหรือตุลาการประจําคดีเห็นสมควร และการปดหรือการประกาศดังกลาว ใหถือวาไดมีการสง
เอกสารโดยชอบแลวนับแตวันปดหรือประกาศ
ขอ ๓๒ ในการพิจารณาคดีของศาล หากศาลเห็น วาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไมทําการไตสวนก็ได
การไตสวนของศาล ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อศาลเห็นเปน การสมควร เพื่อรักษา
ความเรียบรอยในบริเวณที่ทําการศาล หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลมีอํานาจกําหนดบุคคล
ที่มีสิทธิอยูในหองพิจารณาได
เมื่อศาลประกาศกําหนดวัน นัดไตสวนครั้งแรก ใหสงสําเนาประกาศแกคูกรณี ไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันนัด สวนกําหนดวันนัดไตสวนครั้งตอไป ใหเปนไปตามที่ศาลกําหนด
ประกาศตามวรรคสาม ใหปดประกาศไว ณ ที่ทําการศาล
ขอ ๓๓ คูกรณีจะอางตนเอง บุคคลและหลักฐานอื่น เปนพยานไดตามที่ศาลเห็น สมควร
และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
นั้น ณ ที่ทําการศาลในเวลาทําการไดตามที่ศาลกําหนด
การอ า งพยานหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ง ให คู ก รณียื่ น บั ญ ชี ร ะบุพ ยานพร อ มแสดงเหตุ ผ ล
ความจําเปนในการอางพยานหลักฐาน และวิธีการไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาว
คูกรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพรอมแสดงเหตุผลความจําเปนไดตามที่ศาลเห็นสมควร
พยานหลักฐานใดที่คูกรณีไมไดยื่นบัญชีระบุพยานไว คูกรณีไมอาจนําเขาสูการพิจารณาคดีได
เวนแตศาลจะอนุญาตเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ขอ ๓๔ เพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม ศาลอาจกําหนดใหมี
การตรวจพยานหลักฐานกอนก็ได และใหแจงคูกรณีทราบลวงหนา ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันนัด
ตรวจพยานหลักฐาน
กอนวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาเจ็ดวัน ใหคูกรณียื่นบัญชีระบุพยาน
ตามขอ ๓๓ วรรคสอง ตอศาลพรอมสําเนาจํานวนเพียงพอตามที่ศาลกําหนด และหากคูกรณียื่นบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมตองกระทํากอนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น
การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม เมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาล โดยผูขอตองแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเปน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
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ขอ ๓๕ ในวัน นั ดตรวจพยานหลักฐาน ให คูกรณี นําพยานหลักฐานทั้ง หมดยื่น ตอ ศาล
เพื่อใหทั้งสองฝายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาว หากฝายใดไมอาจยื่นพยานหลักฐานที่อยู
ในความครอบครองของตนตอศาลในวันนัดตรวจพยานหลักฐานได อันเนื่องจากสภาพและความจําเปน
แหงพยานหลักฐานนั้น ศาลอาจมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหศาลหรือตุลาการประจําคดีหรือตุลาการคนใด
คนหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ มอบหมายสอบถามคู ก รณี ถึ ง ความเกี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น และความจํ า เป น ที่ ต อ ง
สืบพยานหลักฐานที่อางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่งแลวจดบันทึกรายงานการ
พิ จ ารณาคดี ไ ว เมื่ อ เสร็ จ แล ว ให ศ าลกํ า หนดวั น นั ด สื บ พยาน และแจ ง ให คู ก รณี ท ราบล ว งหน า
ไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๓๖ การไต สวนของศาลให คู กรณี ซั กถามเฉพาะประเด็ นที่ ศาลกํ าหนดและให มี การสื บ
พยานหลักฐานที่คูกรณีไมรับกัน
ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมมาศาลในวันไตสวน ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
ขอ ๓๗ ในการไตสวนของศาล หากศาลเห็น วาคดีใ ดมีขอ เท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได ศาลจะงดการไตสวนก็ได
ขอ ๓๘ การไตสวนพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ ใหศ าลกําหนดและกระทําเทาที่
จําเปน
การไต ส วนพยานบุ ค คลหรื อ พยานผู เชี่ ย วชาญ ให ศ าลสอบถามพยานบุ คคลหรื อ พยาน
ผูเชี่ยวชาญเอง กอนทําการไตสวนใหศาลแจงใหพยานทราบถึงประเด็นและขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวน
แลวใหพยานเบิกความในขอนั้นโดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามของศาล
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหคูกรณีซักถามพยานเพิ่มเติมตามประเด็น
และขอเท็จจริงที่ศาลกําหนดไวก็ได โดยใหฝายที่อางพยานเปนผูซักถามกอน
ขอ ๓๙ ศาลอาจอนุญาตใหสืบพยานที่อยูนอกที่ทําการศาลตามที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝายรองขอโดยระบบการประชุมทางวีดิทัศนได โดยใหฝายที่รองขอเปนผูดําเนินการเพื่อจัดใหมี
ระบบดังกลาวและเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด
การสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวากระทําในหองพิจารณาของศาล
ขอ ๔๐ ในกรณีท่ศี าลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คูกรณีฝายที่อางพยานนั้นรองขอและศาล
อนุญาต ศาลอาจกําหนดใหพยานบุคคลที่ตองมาเบิกความ เสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ
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ความเห็นลวงหนาตอศาล ตามประเด็นที่ศาลกําหนดหรือที่คูกรณีฝายที่รองขอกําหนดและศาลอนุญาต
โดยใหสงตนฉบับบัน ทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตอศาล และสําเนาแกคูกรณี
ฝายอื่นทราบกอนวันนัดสืบพยานบุคคลนั้นไมนอยกวาเจ็ดวัน
คูกรณีที่ติดใจคัดคานขอเท็จจริงในบัน ทึกถอยคํายืน ยัน ขอเท็จจริงหรือความเห็น ลวงหนา
ดังกลาวในประเด็นใด ใหทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอศาลกอนวันนัดสืบพยานบุคคลนั้นไมนอยกวา
สามวัน มิฉะนั้น ใหถือวาไมติดใจคัดคาน
ในวัน นัดสืบพยาน ใหพยานรับรองบันทึกถอยคํายืน ยันขอเท็จจริงหรือความเห็น ลวงหนา
แลวตอบขอซักถามเพิ่มเติมของศาลและคูกรณีฝายอื่นตามประเด็นที่เสนอตอศาลตามความในวรรคสอง
และศาลอนุญาต หากพยานไมมาศาล หรือมาศาล แตไมยอมตอบขอซักถาม ใหศาลปฏิเสธที่จะรับฟง
บัน ทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น ลวงหนาของพยานบุคคลนั้น เปน พยานหลักฐานในคดี
เวนแตมีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะรับฟง
บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาของพยานบุคคลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่น
นั้นก็ได
พยานบุคคลใดยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาตามวรรคหนึ่งตอศาลแลว
จะขอถอนบั น ทึก ถ อ ยคํ า ยื น ยัน ข อ เท็จ จริ งหรื อ ความเห็ น ล ว งหน า นั้ น มิไ ด และเมื่อ พยานรั บ รอง
บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นลวงหนาแลว ใหถือวาบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นลวงหนานั้นเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของพยาน
ขอ ๔๑ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรือในกรณีที่คูกรณีฝายที่อางพยานนั้นรองขอและศาล
อนุญาต ศาลอาจกําหนดใหพยานบุคคลใดเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นตอศาล
ตามประเด็นที่ศาลกําหนด แทนการมาเบิกความโดยพยานไมตองมาศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบ
คําสั่งศาลก็ได
ใหศาลสงสําเนาบันทึกคําพยานตามวรรคหนึ่งใหคูกรณีทราบหรือมีคําสั่งแจงใหคูกรณีมารับ
สําเนาบันทึกคําพยานภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และหากคูกรณีติดใจคัดคานขอเท็จจริงในบันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นดังกลาวในประเด็นใด ใหทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่น ตอศาล
ภายในสามวันนับแตวันไดรับสําเนาบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นนั้น มิฉะนั้น ใหถือวา
ไมติดใจคัดคาน
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ศาลอาจนัดใหพยานมาศาลเพื่อตอบขอซักถามเพิ่มเติมของศาล หรือของคูกรณี ตามประเด็นที่
เสนอตอศาลตามความในวรรคสองและศาลอนุญาต ในกรณีเชนนี้ ถาพยานบุคคลนั้นไมมาศาล หรือ
มาศาล แต ไม ย อมตอบข อ ซัก ถาม ให ศ าลปฏิ เสธที่จ ะรับ ฟ งบั น ทึ กถ อ ยคํ า ยืน ยั น ขอ เท็จ จริง หรื อ
ความเห็นของพยานบุคคลนั้นเปนพยานหลักฐานในคดี เวนแตมีพยานหลักฐานอื่นประกอบและศาล
เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะรับฟงบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น
ของพยานบุคคลนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นนั้นก็ได
ขอ ๔๒ ระหวางการไตสวนของศาลใหศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไวในสํานวน
และจัดใหคูกรณีลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
การบั น ทึ ก คํ า เบิ ก ความของพยานในการไต ส วน ให บั น ทึ ก การพิ จ ารณาโดยใช เ ครื่ อ ง
บันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือวิธีการอื่นตามที่ศาลกําหนด
ขอ ๔๓ กรณีที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายรอ งขอใหมีการแถลงการณเปดคดี
หรือปดคดี ก็ใหกระทําไดตามที่ศาลเห็นสมควร
การแถลงการณ เปด คดี หรือ ปด คดีข องคู กรณีตอ งทํ าเป น หนั งสื อ เว น แต ศ าลเห็ น สมควร
ใหกระทําดวยวาจา
การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจา ใหผูรองเปนผูแถลงกอนและใหผูถูกรองแถลง
ในลําดับถัดไป
การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาของแตละฝาย ศาลจะซักถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจาก
ผูแถลงในระหวางการแถลง หรือภายหลังการแถลงก็ได
การแถลงการณเปดคดีหรือปดคดีดวยวาจาตามวรรคสามและวรรคสี่ ใหนําความในขอ ๔๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๔ ในการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย คูกรณี พยาน หรือผูเกี่ยวของ
จะใหขอเท็จจริงหรือความเห็นแลวแตกรณีเปนหนังสือก็ได โดยตองไดรับอนุญาตจากศาล
ขอ ๔๕ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาให ถ อยคํา ตลอดจนขอใหพ นัก งานสอบสวน หน วยราชการ หน ว ยงานของรัฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได
ศาลมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดนี้ใหตุลาการเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา
ขอ ๔๖ ศาลอาจสั่งงดการสืบพยานหลักฐานใด ๆ ที่เห็นวาไมเกี่ยวของกับเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัย หรือไมมีความจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย หรือจะทําใหคดีลาชาโดยไมสมควร
ขอ ๔๗ ในกรณี ที่ศ าลเห็น สมควร หรือโดยคูก รณี รอ งขอ ศาลอาจสั่งใหมี การนํ าสื บ
พยานหลักฐาน ตรวจสอบบันทึก เอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ ไมวาจะกระทําในเวลาใด ภายในหรือ
ภายนอกที่ทําการศาลก็ได
ขอ ๔๘ ศาลมีอํานาจในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยวาพยานหลักฐานใด ๆ
ที่ไดม า หรือมีอยู หรือที่คูกรณีนํามาสืบนั้น เกี่ยวกับประเด็นและเปน อัน เพียงพอใหฟงเปน ยุติได
หรือไม
ขอ ๔๙ การพิ จ ารณาคดี ข องศาลให ก ระทํ า ด ว ยความรวดเร็ ว เว น แต มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย
เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได หรือเหตุอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ศาลจะสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก็ได
ขอ ๕๐ การพิจารณาวินิจฉัยของศาลใหวินิจฉัยทุกประเด็น ที่ศ าลกําหนด โดยตุลาการ
ที่เปนองคคณะทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลกําหนดมิได
ขอ ๕๑ ใหศาลเปนผูบันทึกรายงานการพิจารณาคดี
ขอ ๕๒ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงลายมือชื่อ
ในคําสั่ง ประกาศ หรือหนังสืออื่นใดของศาล
หมวด ๕
การทําคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ขอ ๕๓ คําวินิจฉัยของศาลอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุป
ขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
คําวิ นิจฉั ยของศาลตอ งลงลายมือชื่ อของตุล าการที่วิ นิจฉั ย ถาตุ ลาการคนใดมีเหตุจํา เป น
ไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหองคคณะนั้นมอบหมายใหตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เปนองคคณะจดแจง
เหตุดังกลาวแลวกลัดรวมไวกับคําวินิจฉัย
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ขอ ๕๔ ตุลาการซึ่งเปน องคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัยในสวนของตน
เปนหนังสือ พรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น ใหตุลาการซึ่งเปน
องคคณะจัดทําคําวินิจฉัยของศาล
การทําคําวินิจฉัยของศาลตามวรรคหนึ่ง องคคณะอาจมอบหมายใหตุลาการคนใดคนหนึ่ง
เปนผูจัดทําคําวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได
คําวินิจฉัยของศาลและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เปนองคคณะทุกคน ใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๕๕ คําวินิ จฉัย ของศาลใหเปน เด็ด ขาด มีผ ลผูก พัน รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาลอื่ น
และองคกรอื่นของรัฐ
คําวินิจฉัยของศาลใหมีผลในวันอาน
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองที่มีคูกรณี ถาคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย แลวแตกรณี
ทราบนัดโดยชอบแลวไมมา ใหศาลบันทึกไวและใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นไดอานโดยชอบแลว
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองที่ไมมีผูถูกรอง ใหศาลแจงคําวินิจฉัยของศาลแกผูรองและใหถือวา
วันที่ศาลลงมติซึ่งเปนวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเปนวันอาน
ในกรณีที่ศาลมีคําวินิจฉัยคํารองตามขอ ๑๗ (๑๑) วา ไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ของรัฐ ธรรมนูญ หรือขอ ๑๗ (๑๓) (๑๔) (๑๘) หรือ (๑๙) วาขัดหรือ แยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดทําประกาศผลแหงคําวินิจฉัย
ของศาลสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว
การแจ ง ให ม าฟ ง และการอ า นคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลตามวรรคสามและการแจ ง ตามวรรคสี่
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศาลกําหนด
ขอ ๕๖ คํา สั่ ง จํา หน า ยคํ า ร อ งตามข อ ๒๓ และคํา สั่ ง ไมรั บ คํ า รอ งไว พิจ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามข อ ๒๗ วรรคสอง ต อ งประกอบด ว ยความเป น มาโดยย อ ของคํ า ร อ ง ความเห็ น ประกอบ
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
ใหนําความในขอ ๕๔ วรรคสอง มาใชบังคับในการทําคําสั่งโดยอนุโลม เมื่อจัดทําคําสั่ง
เสร็จแลว ใหแจงคูกรณีทราบ พรอมปดประกาศไว ณ ที่ทําการศาลไมนอยกวาสิบหาวัน
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ขอ ๕๗ ในกรณีที่คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลมีขอผิดพลาดหรือผิดหลง เมื่อศาลเห็นเอง
หรือเมื่อคูกรณีรองขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งแกไขเพิ่มเติมขอผิดพลาด หรือผิดหลงเชนวานั้น
ใหถูกตองก็ได
การทําคําสั่งแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง จะตองไมเปนการกลับหรือแกผลในคําวินิจฉัยหรือ
คําสั่งเดิม เมื่อไดทําคําสั่งเชนวานั้นแลว ใหแจงผูรองหรือคูกรณีแลวแตกรณีไดรับทราบ และใหนํา
ความขอ ๕๔ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการทําคําสั่งตามขอนี้ ใหเปนไปตามที่ศาลกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๘ บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ใหศาลดําเนินการตอไป
ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับแกคดีที่ไดยื่น คํารองไวกอนวันที่ขอกําหนดนี้ใ ชบังคับ และใหใ ช
ขอกําหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใชบังคับอยูในวัน ที่ยื่นคํารองนั้นบังคับตอไป เวนแตศาลจะเห็น สมควร
กําหนดเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิรัช ลิ้มวิชัย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

แบบพิมพของศาล
ขอ ๑ แบบพิมพของศาลมีดังนี้
(๑) คํารองใหพิจารณาวินิจฉัย
(๒) คํารองใหพิจารณาวินิจฉัยตามขอ ๒๒
(๓) คําชี้แจงแกขอกลาวหา
(๔) คํารองทั่วไป
(๕) คําชี้แจง
(๖) บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น
(๗) คําคัดคาน
(๘) คําแถลงการณเปดคดี
(๙) คําแถลงการณปดคดี
(๑๐) ใบมอบฉันทะ
(๑๑) บัญชีระบุพยานบุคคล
(๑๒) บัญชีระบุพยานเอกสาร
(๑๓) บัญชีระบุพยานวัตถุ
(๑๔) หนังสือใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
(๑๕) หนังสือแจงผูถูกรองใหมารับสําเนาคํารอง
(๑๖) หนังสือแจงคูกรณี
(๑๗) หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล
(๑๘) ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๙) บันทึกคําเบิกความพยาน
(๒๐) บันทึกคําแถลงการณเปด/ปดคดีดวยวาจา
(๒๑) รายงานการพิจารณาคดี
(๒๒) คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๓) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๔) บันทึกการอานคําวินิจฉัย
แบบพิมพตามทายขอกําหนดนี้ ใหใชกระดาษพิมพขนาด เอ ๔

ขอ ๒ ผูรอง ผูถูกรอง ผูเกี่ยวของ หรือบุคคลอื่นที่ประสงคจะยื่นเอกสารตอศาล
ใหจัดทําตามแบบพิมพตามขอ ๑ (๑) ถึง ขอ ๑ (๑๓) แลวแตกรณี ผูยื่นสามารถจัดทําแบบ
พิมพขึ้นเองไดโดยจัดทําตนฉบับพรอมสําเนารวมจํานวนเกาชุด
ขอ ๓ แบบพิมพตามขอ ๑ (๑๔) ถึง ขอ ๑ (๒๔) เปนแบบพิมพสําหรับ
ศาลใช

(๑)
คํารองใหพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมูที่
ถนน
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
ขอยืน่ คํารองโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา
โดยมีขอเท็จจริงและคําขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังตอไปนี้
ขอเท็จจริง
ขอ ๑.

ผูรอง
ป

(ใบตอ)

(ใบตอ)
คําขอใหพิจารณาวินิจฉัย
ขอใหพิจารณาวินิจฉัยดังนี้
๑.

ขาพเจาไดยนื่ คํารองใหพิจารณาวินจิ ฉัย พรอมสําเนาคํารองและเอกสารประกอบโดยขอความ
ถูกตองเปนอยางเดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
)

(
ผูรอง

(๒)
คํารองใหพิจารณาวินิจฉัยตามขอ ๒๒

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมูที่
ถนน
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
ขอยืน่ คํารองโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา
โดยมีขอเท็จจริงและคําขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังตอไปนี้
ขอเท็จจริง

ผูรอง
ป

ขอ ๑ (ระบุเรื่องอันเปนเหตุซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไว พรอ มทั้ง
ขอเท็จจริง หรือพฤติการณที่เกี่ยวของ)

(ใบตอ)
ขอ ๒ (ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเหตุในคํารอง)

ขอ ๓ (ระบุเหตุที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอืน่ ไดแลว)

(ใบตอ)
คําขอใหพิจารณาวินิจฉัย
ขอใหพิจารณาวินิจฉัยดังนี้
๑.

ขาพเจาไดยนื่ คํารองใหพิจารณาวินจิ ฉัย พรอมสําเนาคํารองและเอกสารประกอบโดยขอความ
ถูกตองเปนอยางเดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
)

(
ผูรอง

(๓)
คําชี้แจงแกขอกลาวหา

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา

ผูถูกรอง

ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
หมูที่
ถนน
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
ขาพเจาไดทราบคํารองใหพจิ ารณาวินิจฉัยของผูรอ งโดยตลอดแลว ขอชีแ้ จงตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา
มีขอความตามทีจ่ ะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑

(ใบตอ)

(ใบตอ)
เพราะฉะนัน้ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด ดังนี้
ขอ ๑

ขาพเจาไดยนื่ คําชีแ้ จงแกขอ กลาวหา พรอมสําเนาคําชีแ้ จงแกขอ กลาวหาและเอกสารประกอบ
โดยขอความถูกตองเปนอยางเดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
(

)
ผูถูกรอง

(๔)
คํารองทั่วไป

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
สัญชาติ
ตําแหนงหรืออาชีพ
เดือน
พ.ศ.
เกิดวันที่
หมูที่
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน
ขอยืน่ คํารองมีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑.

อายุ
ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ป

(ใบตอ)

(ใบตอ)
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอนุญาต ดังนี้
๑.

ขาพเจาไดยนื่ คํารอง พรอมสําเนาคํารองและเอกสารประกอบโดยขอความถูกตองเปนอยาง
เดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
(

)

(๕)
คําชี้แจง

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
หมูที่
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน
ขอยืน่ คําชีแ้ จงมีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑.

อายุ
ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ป

(ใบตอ)

(ใบตอ)

จึงชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ พรอมนี้ไดยื่นสําเนาคําชี้แจงโดยขอความถูกตองเปนอยา งเดียวกัน
อีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
(

)

(๖)
บันทึกถอยคํายืน ยันขอเท็จจริงหรือความเห็น

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
๑. ขาพเจาชื่อ
๒. เกิดวันที่
เดือน
๓. ตําแหนงหรืออาชีพ
สถานที่ติดตอ
หมูที่
๔. อยูบา นเลขที่
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน

นามสกุล
พ.ศ.

อายุ

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ขาพเจาขอใหถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ดังนี้

ป

(ใบตอ)

(ใบตอ)

ข า พเจ า ขอรับ รองว า ถอ ยคํ า ยื น ยั น ข อ เท็ จ จริ งหรื อ ความเห็ น ดั งกล า วข า งต น ถู ก ต อ งเป น
ความจริง

(ลงชื่อ)
(

)
พยานผูใหถอยคํา

(๗)
คําคัดคาน

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
๑. ขาพเจาชื่อ
๒. เกิดวันที่
เดือน
๓. ตําแหนงหรืออาชีพ
สถานที่ติดตอ
หมูที่
๔. อยูบา นเลขที่
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน

นามสกุล
พ.ศ.

อายุ

ป

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ขาพเจาขอคัดคานบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของ ................................ พยาน
ผูใหถอยคํา ฉบับวันที่ .............................................................. ไวดังนี้

(ใบตอ)

(ใบตอ)

ขาพเจาไดยื่นคําคัดคาน พรอมสําเนาคําคัดคานโดยขอความถูกตองเปนอยางเดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
(

)
ผูคัดคาน

(๘)
คําแถลงการณเปดคดี

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมูที่
ถนน
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน
ขอยืน่ คําแถลงการณเปดคดี มีขอ ความตามที่จะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑.

.ป

(ใบตอ)

(ใบตอ)

จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญไดโปรดพิจารณาตามที่ไดมคี าํ แถลงการณเปดคดีมานีด้ วย พรอมนีไ้ ด
ยื่นสําเนาคําแถลงการณเปดคดีโดยขอความถูกตองเปนอยางเดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
(

)

(๙)
คําแถลงการณปดคดี

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมูที่
ถนน
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน
ขอยืน่ คําแถลงการณปดคดี มีขอ ความตามทีจ่ ะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑.

ป

(ใบตอ)

(ใบตอ)

จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญไดโปรดพิจารณาตามที่ไดมคี าํ แถลงการณปดคดีมานี้ดวย พรอมนี้ได
ยื่นสําเนาคําแถลงการณปด คดีโดยขอความถูกตองเปนอยางเดียวกันอีก ๙ ชุด

(ลงชื่อ)
(

)

(๑๐)
ใบมอบฉัน ทะ

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจา
ตําแหนงหรืออาชีพ
สัญชาติ
เดือน
พ.ศ.
เกิดวันที่
หมูที่
อยูบา นเลขที่
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ขอมอบฉันทะให

อายุ

ป

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

หมูที่
ถนน
อยูบา นเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ตรอก/ซอย
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
ทําการแทน โดยขาพเจายอมรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบฉันทะของขาพเจาไดทําไปนั้นทุกประการในกิจการ
ดังจะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑.

(

ผูมอบฉันทะ
)

(

ผูรับมอบฉันทะ
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(๑๑)
บัญชีระบุพยานบุคคล

บัญชีระบุพยานบุคคล
เรื่องพิจารณาที่ .../.....
วันที่ .. เดือน ................... พ.ศ. ....
ขาพเจา ..................................................................................................... ผูรอง/ผูถกู รอง
ขอระบุพยานของขาพเจา รวม .... ลําดับ
ลําดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

ชื่อและทีอ่ ยูข องพยานโดยละเอียด

วิธกี ารไดมา
นํา/เรียก

นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................................................................
ที่อยู ..………………………………………………………………………….
เหตุผลความจําเปน ............................................................................................
...........................................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................................................................
ที่อยู ............……………………………………………………….………….
เหตุผลความจําเปน ............................................................................................
...........................................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว/ยศ .......................................................................................
ที่อยู ............……………………………………………..…..……………….
เหตุผลความจําเปน ...........................................................................................
..........................................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว/ยศ .......................................................................................
ที่อยู ............………………………………………………………………….
เหตุผลความจําเปน ...........................................................................................
..........................................................................................................................

............................................... ผูระบุ

(๑๒)
บัญชีระบุพยานเอกสาร

บัญชีระบุพยานเอกสาร
เรื่องพิจารณาที่ .../.....
วันที่ .. เดือน ................... พ.ศ. ....
ขาพเจา ..................................................................................................... ผูรอง/ผูถกู รอง
ขอระบุพยานของขาพเจา รวม .... ลําดับ
ลําดับ
๑.

๒.

๓.

ชื่อพยานเอกสาร/ชือ่ และที่อยูข องผูครอบครอง

วิธกี ารไดมา
นํา/เรียก

ชื่อพยานเอกสาร..................................................................................................
............................................................................................................................
ชื่อและทีอ่ ยูข องผูครอบครอง..............................................................................
..………………………………………………………………………………..
เหตุผลความจําเปน .............................................................................................
.............................................................................................................................
ชื่อพยานเอกสาร..................................................................................................
............................................................................................................................
ชื่อและทีอ่ ยูข องผูครอบครอง..............................................................................
..………………………………………………………………………………..
เหตุผลความจําเปน .............................................................................................
.............................................................................................................................
ชื่อพยานเอกสาร..................................................................................................
............................................................................................................................
ชื่อและทีอ่ ยูข องผูครอบครอง..............................................................................
..………………………………………………………………………………..
เหตุผลความจําเปน .............................................................................................
.............................................................................................................................
............................................... ผูระบุ

(๑๓)
บัญชีระบุพยานวัตถุ

บัญชีระบุพยานวัตถุ
เรื่องพิจารณาที่ .../.....
วันที่ .. เดือน ................... พ.ศ. ....
ขาพเจา ..................................................................................................... ผูรอง/ผูถกู รอง
ขอระบุพยานของขาพเจา รวม .... ลําดับ
ลําดับ
๑.

๒.

๓.

ชื่อพยานวัตถุ /ชื่อและทีอ่ ยูของผูครอบครอง

วิธกี ารไดมา
นํา/เรียก

ชื่อพยานวัตถุ .....................................................................................................
............................................................................................................................
ชื่อและทีอ่ ยูข องผูครอบครอง..............................................................................
..………………………………………………………………………………..
เหตุผลความจําเปน .............................................................................................
.............................................................................................................................
ชื่อพยานวัตถุ .....................................................................................................
............................................................................................................................
ชื่อและทีอ่ ยูข องผูครอบครอง..............................................................................
..………………………………………………………………………………..
เหตุผลความจําเปน .............................................................................................
.............................................................................................................................
ชื่อพยานวัตถุ .....................................................................................................
............................................................................................................................
ชื่อและทีอ่ ยูข องผูครอบครอง..............................................................................
..………………………………………………………………………………..
เหตุผลความจําเปน .............................................................................................
.............................................................................................................................
............................................... ผูระบุ

(๑๔)
หนังสือใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ถึง
อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด

หมูที่

ถนน
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ดวยผูรองไดยื่นคํารองใหพิจารณาวินิจฉัยกรณีของผูถูกรองตอศาลรัฐธรรมนูญ มีขอความตาม
สําเนาคํารองขอใหพิจารณาวินิจฉัยซึ่งไดสงมาพรอมกับหนังสือนี้แลว
จึงใหทา นทําคําชีแ้ จงแกขอ กลาวหายืน่ ตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน
นับแตวันไดรับหนังสือนี้

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร...............................
โทรสาร.......................

(๑๕)
หนังสือแจงผูถูกรองใหม ารับสําเนาคํารอง

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ถึง
หมูที่

อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด

ถนน
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ดวยผูรอ งไดยนื่ คํารองใหพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีของผูถกู รองตอศาลรัฐธรรมนูญ โดย

จึงใหทานมารับสําเนาคํารองเพื่อทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ ในวัน
เวลาทําการ ภายใน
นับแตวันไดรับหนังสือแจงนี้

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร...............................
โทรสาร.......................

(๑๖)
หนังสือแจงคูกรณี

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ถึง
หมูที่

อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด

ถนน
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ตามที่ผูรองไดยื่นคํารองใหพิจารณาวินิจฉัยกรณีของผูถูกรองตอศาลรัฐธรรมนูญโดย
นั้น

จึงแจงมายังทานเพื่อทราบ

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร...............................
โทรสาร.......................

(๑๗)
หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ถึง
หมูที่

อยูบา นเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด

ถนน
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย

อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ดวย
เพื่ อ ประโยชน แ ห ง การพิ จ ารณาอาศั ย อํ า นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร...............................
โทรสาร.......................

(๑๘)
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องพิจารณาที่......./.......................

ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ผูรอง
ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๙)
บันทึกคําเบิกความพยาน

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจาไดปฏิญาณตนแลว
นามสกุล
พ.ศ.

๑. ขาพเจาชื่อ
๒. เกิดวันที่
เดือน
๓. ตําแหนงหรืออาชีพ
สถานที่ติดตอ
หมูที่
๔. อยูบา นเลขที่
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน

อายุ

ป

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ขาพเจาขอเบิกความเปนพยานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการบัน ทึกดวยเครื่อ งบันทึก เสียง
และเครื่องบันทึกภาพและเสียง หรือ..............................ไวแลว ถูกตองเปนความจริง/อานแลว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พยาน

(๒๐)
บันทึกคําแถลงการณเปด /ปดคดีด วยวาจา

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง
ขาพเจาไดปฏิญาณตนแลว
นามสกุล
พ.ศ.

๑. ขาพเจาชื่อ
เดือน
๒. เกิดวันที่
๓. ตําแหนงหรืออาชีพ
สถานที่ติดตอ
หมูที่
๔. อยูบา นเลขที่
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
เกี่ยวของกับเรือ่ งพิจารณา เปน

อายุ

ป

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร

ขาพเจาขอแถลงการณเปด/ปดคดีดวยวาจาตามที่ศาลรัฐ ธรรมนูญดํา เนินการบันทึกดวยเครื่อง
บันทึกเสียงและเครือ่ งบันทึกภาพและเสียง หรือ..............................ไวแลว ถูกตองเปนความจริง/อานแลว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูรอง/ผูถกู รอง

(๒๑)
รายงานการพิจารณาคดี

เรื่องพิจารณาที่......./.......................
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

พ.ศ.
ผูรอง

ระหวาง
ผูถูกรอง
เรื่อง

.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(

)

-๒เรื่องพิจารณาที่ .../....... :
วัน ที่..............................

............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(๒๒)
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําสั่งที่ ..../ ........

เรื่องพิจารณาที่ ..../ ........
วันที่ .................................................................

..........................................................................................

ผูรอง

..........................................................................................

ผูถูกรอง

ระหวาง

เรื่อง ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... ................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

……………………………….…
(................................................)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

-๒(คําสั่งที่ ... /....)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(๒๓)
คําวิน ิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ..../ ........

เรื่องพิจารณาที่ ..../ ........
วันที่ .................................................................

..........................................................................................

ผูรอง

..........................................................................................

ผูถูกรอง

ระหวาง

เรื่อง ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... ................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

……………………………….…
(................................................)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

-๒(คําวินิจฉัยที่ ... /....)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(๒๔)
บันทึกการอานคําวินิจฉัย

เรื่องพิจารณาที่ .../....
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่.......เดือน.........................................พ.ศ. ....................
............................................................................................................................................ผูรอง
ระหวาง
.........................................................................................................................................ผูถูกรอง
เรื่อง ...................................................................................................................................................................
นัดฟงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได อ า นคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ../.... ลงวั น ที่ .. เดื อ น ............ พ.ศ. ....
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

…………………..………………………
(....................................)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

-๒เรื่องพิจารณาที่ .../....... :
วัน ที่..............................

............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

…………………..………………………
(....................................)

ผูรอง

…………………..………………………
(....................................)

ผูถูกรอง

