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ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่มำตรำ ๖ และมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
ของศำลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๑ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ระธำนศำลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมติ ข องคณะตุล ำกำร
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ ำนำจออกข้ อ ก ำหนดเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
และนอกจำกที่บัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญมีอำนำจ
ออกข้อกำหนดของศำลเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคดีได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และไม่ ส ร้ ำ งขั้ น ตอนหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมล่ ำ ช้ ำ โดยไม่ จ ำเป็ น จึ ง เป็ น กำรสมควรให้ มี ข้ อ ก ำหนด
ศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ
ข้อกำหนดนี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ ๒๖
ประกอบมำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย โดยเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุ ค คลตำมข้ อ ก ำหนดนี้ เป็ น ไปเพื่ อ ให้ ก ำรพิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศำลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ไป
ด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๘
มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๖ มำตรำ ๖๗
มำตรำ ๖๘ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๗๕ มำตรำ ๗๖ และมำตรำ ๗๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
โดยมติของคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญจึงออกข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้เรียกว่ำ “ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อกำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรทำคำวินิจฉัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อกำหนดนี้
“ศำล” หมำยควำมว่ำ ศำลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
“ตุลำกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ หรือตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
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“คณะตุลำกำร” หมำยควำมว่ำ คณะตุลำกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
วิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๔๙
“คดี” หมำยควำมว่ำ กระบวนพิจำรณำนับตั้งแต่ที่ได้ยื่นคำร้องหรือหนังสือต่อศำลเพื่อขอให้
พิจำรณำวินิจฉัย
“คำร้อง” หมำยควำมว่ำ คำร้องหรือหนังสือที่ยื่นต่อศำลเพื่อขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัย
โดยจะทำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
“คู่กรณี” หมำยควำมว่ำ ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง และให้รวมถึงผู้มีสิทธิกระทำกำรแทนด้วย
“ผู้ ร้ อ ง” หมำยควำมว่ ำ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอคดี ซึ่ ง ได้ ยื่ น ค ำร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ต่ อ ศำลเพื่ อ ขอให้
ศำลพิจำรณำวินิจฉัยตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำยอื่น
ไม่ว่ำจะเสนอโดยคำร้องหรือโดยหนังสือ
“ผู้ถูกร้อง” หมำยควำมว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำตำมคำร้องหรือผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมหนังสือที่ยื่น
ต่อศำลเพื่อขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัย และให้รวมถึงบุคคลที่ศำลเห็นว่ำจะต้องถูกกระทบสิทธิโดยตรง
ตำมคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศำลด้วย
“ผู้เกี่ยวข้อง” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำน คณะบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
“กระบวนพิ จ ำรณำ” หมำยควำมว่ ำ กำรกระท ำใด ๆ ตำมที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดนี้เกี่ยวกับคดีซึ่งกระทำโดยคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือโดยศำล หรือตำมคำสั่งศำล ไม่ว่ำกำรนั้นจะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ำยหนึ่งกระทำต่อศำล หรือต่อฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่ง หรือศำลกระทำต่อคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือทุกฝ่ำย รวมถึงกำรส่งคำร้องและเอกสำรอื่น ๆ
กำรพิจำรณำคดี กำรลงมติ กำรดำเนินกำรเพื่อบังคับให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
และอำนำจตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่น
“กำรพิจำรณำคดี ” หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำใด ๆ ของศำล รวมถึง
กำรไต่สวน กำรนั่งพิจำรณำ และกำรประชุมปรึกษำเพื่อกำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำ กำรออกคำสัง่
และกำรทำคำวินิจฉัย
“กำรไต่สวน” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจพยำนหลักฐำน กำรนั่งพิจำรณำ กำรสืบพยำนหลักฐำน
หรือกำรฟังคำชี้แจงของคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้อง
“กำรนั่งพิจำรณำ” หมำยควำมว่ำ กำรที่ศำลออกนั่งเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคดี โดยคู่กรณี
มีสิทธิมำอยู่ต่อหน้ำศำล
“กำรประชุ ม ปรึ ก ษำ” หมำยควำมว่ ำ กำรประชุ ม ร่ ว มกั น ของคณะตุ ล ำกำรหรื อ ศำล
เพื่อประโยชน์แก่กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ
“พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
“หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
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“หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรสำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ
“เจ้ำหน้ำที่ของศำล” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำนวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำล
หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกศำล
“ที่ทำกำรศำล” หมำยควำมว่ำ อำณำบริเวณหรือพื้นที่ที่ศำลรัฐธรรมนูญและสำนัก งำน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญใช้ เ ป็ น สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน และให้ ห มำยควำมรวมถึง อำณำบริ เวณหรื อ พื้ น ที่ อื่น ใด
ที่มีประกำศของศำลกำหนดให้ศำลรัฐธรรมนูญและสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนด้วย
“ระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ระบบงำนที่ศำลรัฐธรรมนูญจัดให้มีขึ้น
เพื่ อ ด ำเนิ น กระบวนพิ จ ำรณำคดี รั ฐ ธรรมนู ญ โดยวิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น กำรยื่ น ค ำร้ อ ง
เอกสำรประกอบคำร้อง หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำล รวมถึงกำรส่ง
สำเนำคำร้อง สำเนำคำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำล
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผล
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อดิจิทัลอืน่ ใด
ข้อ ๕ ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญรักษำกำรตำมข้อกำหนดนี้ และให้มีอำนำจออกระเบียบ
ประกำศ และค ำสั่ ง ของศำล โดยควำมเห็ น ชอบของคณะตุ ล ำกำรศำลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตำมข้อกำหนดนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ วิธีพิจำรณำใดซึ่งข้อกำหนดนี้มิได้กำหนดไว้โดยเฉพำะให้นำหลักทั่วไปในกำรดำเนิน
กระบวนพิจำรณำระบบไต่สวนที่ดีและเป็นธรรมมำใช้บังคับ
ข้อ ๗ ศำลเปิ ด ท ำกำรตั้ ง แต่ เ วลำ ๐๘.๓๐ นำฬิ ก ำ ถึ ง ๑๖.๓๐ นำฬิ ก ำ ยกเว้ น
วันหยุดรำชกำร
วันเปิดทำกำรนอกเวลำรำชกำรหรือวันหยุดรำชกำรของศำลให้เป็นไปตำมประกำศของศำล
วันเปิดทำกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลด้วย
สำหรับกรณีตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมประกำศของหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล
ข้อ ๘ บุคคลที่เข้ำมำหรือจะเข้ำมำในที่ทำกำรศำล หรือเข้ำฟังกำรไต่สวน จะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องแต่งกำยให้สุภำพและปฏิบัติตนอย่ำงสุภำพชน
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(๒) ห้ำมใช้เครื่องขยำยเสียงหรือส่งเสียงดังหรือกระทำกำรใดอันเป็นกำรรบกวนกำรพิจำรณำ
คดีของศำลและกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของศำล รวมทั้งห้ำมกระทำกำรกีดขวำงทำงเข้ำออกหรือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของศำล
(๓) ห้ำมประพฤติตนในทำงก่อให้เกิดควำมไม่เรียบร้อย หรือก่อควำมรำคำญ หรือกระทำกำร
ในลักษณะที่เป็นกำรยุยง ส่งเสริม ยั่วยุ สนับสนุนใด ๆ ในกำรกระทำดังกล่ำว ในกำรพิจำรณำคดีของศำล
และกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของศำล
(๔) ห้ำมพกพำอำวุธ สิ่งที่อำจใช้เป็นอำวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมำยเข้ำมำภำยในบริเวณที่ทำกำรศำล
(๕) ห้ำมถ่ำยภำพ ภำพยนตร์ บันทึกภำพหรือเสียง หรือกระทำกำรอย่ำงอื่นในทำนองเดียวกัน
ในบริเวณที่ทำกำรศำล โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกศำล
(๖) ห้ำมมิให้นำเครื่องมือสื่อสำร อุปกรณ์บันทึกภำพหรือเสี ยง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิด เข้ำมำในห้องพิจำรณำคดี โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกศำล
(๗) ห้ ำ มแถลง ชี้ แ จง แจกจ่ ำ ย เผยแพร่ รวมถึ ง กำรให้ สั ม ภำษณ์ ห รื อ พู ด ออกอำกำศ
ในบริเวณที่ทำกำรศำล ที่อำจมีผลกระทบกระเทือนต่อกำรพิจำรณำคดีของศำล โดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกศำล
(๘) ต้ อ งประพฤติป ฏิบั ติต นตำมระเบีย บศำลรั ฐธรรมนู ญว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย
และควำมสงบเรียบร้อยในที่ทำกำรศำล
ข้อ ๙ ศำลอำจออกคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำร
เพื่อให้กำรพิจำรณำคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
ข้อ ๑๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยตำมคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศำล
หรือวิจำรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศำลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีควำมหมำยหยำบคำย เสียดสี
ปลุกปั่น ยุยง หรืออำฆำตมำดร้ำย
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งศำลตำมข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
อำนำจศำลตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๙
ข้อ ๑๒ กรณีศำลไล่ผู้ใดออกจำกที่ทำกำรศำล หำกผู้นั้นไม่ปฏิบัติต ำม ศำลหรือหัวหน้ำ
หน่ ว ยงำนที่รับผิด ชอบงำนธุรกำรของศำลอำจร้องขอเจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นดำเนิ นกำร
ตำมควำมจำเป็นและสมควรแก่กรณี เพื่อนำตัวผู้นั้นออกไปจำกที่ทำกำรศำล
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์แ ละวิธีกำรในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรละเมิด อำนำจศำลให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่ศำลกำหนด
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หมวด ๒
กำรพิจำรณำ
ส่วนที่ ๑
กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง
และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำของศำล
ข้อ ๑๔ กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำล จะต้องยื่นต่อศำลภำยในเวลำทำกำรตำมข้อ ๗
ในกรณีที่ยื่นเอกสำรตำมวรรคหนึ่งผ่ำนระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งเข้ำสู่
ระบบดังกล่ำวนอกเวลำทำกำรก็ได้ แต่ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นต่อศำลในวันทำกำรถัดไป
ข้อ ๑๕ กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำล ถ้ำมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ทำตำมแบบพิมพ์ของศำลที่กำหนดไว้ท้ำยข้อกำหนดนี้
และให้จัดทำต้นฉบับคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นดังกล่ำวพร้อมสำเนำที่รับรอง
ควำมถูกต้องอีกจำนวนเก้ำชุดยื่นต่อศำล
คำร้องใดไม่ได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้หน่ วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล
ให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเพื่อแก้ไขคำร้องนั้นให้ถูกต้อง หำกผู้ร้องไม่แก้ไขคำร้อง ให้บันทึกไว้แล้วเสนอ
คำร้องต่อศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำร
ต่อไป
ในกรณีที่ศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี
เห็ น ว่ ำ คำร้อ งใดไม่ เป็ น ไปตำมวรรคหนึ่ ง ให้ สั่ ง ให้ ผู้ ร้อ งแก้ไ ขให้ถู กต้อ งภำยในระยะเวลำที่กำหนด
หำกผู้ร้องไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้เสนอศำลพิจำรณำสั่งไม่รับคำร้องนั้นไว้พิจำรณำวินิจฉัย
หรือสั่งจำหน่ำยคำร้องนั้นก็ได้ เว้นแต่กำรพิจำรณำคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือประโยชน์
ส่วนรวม
ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ให้ใช้กับกำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง
และเอกสำรอื่นดังกล่ำว ผ่ำนระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ไม่จำต้องจั ดทำสำเนำคำร้อง
เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นดังกล่ำว ทั้งนี้ คำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่น
ดังกล่ำว จะต้องจัดทำตำมประเภท รูปแบบ และขนำด ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของศำล
ค ำร้ อ ง เอกสำรประกอบค ำร้อ ง และเอกสำรอื่ น ดั ง กล่ ำ วตำมวรรคหนึ่ง ศำลจะ บั น ทึก
ลงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ และให้ดำเนินกระบวนพิจำรณำต่อไปเสมือนเป็นคำร้อง
เอกสำรประกอบค ำร้ อ ง และเอกสำรอื่ น ดั ง กล่ ำ วที่ จั ด ท ำในรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของศำล
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ข้อ ๑๖ กำรยื่น คำร้องตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๒ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำยกำหนดขั้นตอนและวิธีกำรไว้เป็นกำรเฉพำะ
ให้ระบุรำยละเอียดที่ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนหรือวิธีกำรดังกล่ำวมำแล้วด้วย
ข้อ ๑๗ กำรยื่นคำร้อง เอกสำรประกอบคำร้อง และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำของศำล คู่กรณีจะยื่นต่อศำลด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนตน หรือ
ส่งทำงไปรษณีย์ หรือส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเภทอื่นที่ศำลกำหนดก็ได้
กำรมอบฉันทะตำมวรรคหนึ่ง ต้องทำตำมแบบพิมพ์ของศำลที่กำหนดไว้ท้ำยข้อกำหนดนี้
กำรส่งทำงไปรษณีย์ตำมวรรคหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์
ลงทะเบียนรับเป็นวันที่ยื่นคำร้องต่อศำล ทั้งนี้ วันดังกล่ำวไม่ถือว่ำเป็นวันที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำร
ของศำลรับคำร้องตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๙ วรรคสอง
กำรส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวันที่ข้อมูลเข้ำสู่
ระบบงำนคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวันที่ยื่นคำร้องต่อศำล กรณีส่งเข้ำสู่ระบบดังกล่ำวนอกเวลำทำกำร
ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นต่อศำลในวันทำกำรถัดไป
ห้ำมปฏิเสธควำมมีผลผูกพันและกำรบังคับใช้กฎหมำยของข้อควำมที่คู่กรณียื่นต่อศำลด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนตน หรือส่งทำงไปรษณีย์ หรือส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่นที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๘ คำร้องใดมีรำยกำรไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อำจเข้ำใจได้ ให้หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเพื่อแก้ไขคำร้องนั้นให้ถูกต้อง หำกผู้ร้องไม่แก้ไข
คำร้อง ให้บันทึกไว้แล้วเสนอคำร้องต่อศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย
แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำรต่อไป
ในกรณีที่ศำล คณะตุลำกำร หรือตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี
เห็นว่ำคำร้องใดไม่เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกผู้ร้อง
ไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้เสนอศำลพิจำรณำ
สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยหรือสั่งจำหน่ำยคำร้องนั้นก็ได้
ข้อ ๑๙ พยำนเอกสำรหรื อ พยำนหลั ก ฐำนอื่ น ของคู่ ก รณี ห รื อ ของบุค คลที่ ยื่ น ต่ อ ศำลเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ ให้คู่กรณีหรือบุคคลที่ยื่นจัดทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพำะแต่ส่วนที่เป็นสำระสำคัญ
พร้อมทั้งรับรองคำแปลว่ำถูกต้องยื่นต่อศำลเพื่อแนบไว้กับพยำนเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนอื่นนั้น
ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่มำศำลไม่เข้ำใจภำษำไทย หรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและอ่ำนเขียน
หนังสือไม่ได้ ให้คู่กรณีฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจัดหำล่ำม เว้นแต่คู่กรณีฝ่ำยที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในฐำนะที่จะจัดหำ
ล่ำมได้เอง ศำลอำจจัดหำล่ำมให้ตำมที่จำเป็น หำกมีค่ำใช้จ่ำยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของศำล
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ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งคณะตุลำกำร เมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำน
ธุรกำรของศำลส่งเรื่องให้คณะตุลำกำรดังกล่ำวภำยในสองวันนับแต่วันที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำร
ของศำลได้รับคำร้องนั้น โดยให้ถือว่ำวันที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลรับเข้ำสำรบบคดี
เป็นวันที่ได้รับคำร้อง
ให้คณะตุลำกำรตำมวรรคหนึ่งมีอำนำจตรวจและมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยภำยใน
ห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำล และให้มีอำนำจออกคำสั่งใด ๆ
ซึ่งมิใช่เป็นไปในทำงวินิจฉัยชี้ขำดคดี โดยให้ถือเสียงข้ำงมำก
ส่วนที่ ๒
วิธีกำรส่งสำเนำคำร้อง สำเนำคำชีแ้ จงแก้ข้อกล่ำวหำ
หรือเอกสำรอื่นใด และกำรปิดประกำศของศำล
ข้อ ๒๑ กำรส่งเอกสำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๕๖ ให้ส่งทำงไปรษณีย์
หรือทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้ำหน้ำที่ของศำลเป็นผู้ส่ง หรือวิธีกำรอื่นตำมที่
ศำลกำหนด
วิธีกำรส่งเอกสำรหรือสำเนำเอกสำรใด ๆ ระหว่ำงคู่กรณี พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องด้วยกันเอง
ให้นำวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งตำมที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ กำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ ให้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
โดยให้ถือว่ำวันที่ระบุในใบตอบรับว่ำได้มีกำรรับเอกสำรดังกล่ำวนั้นแล้วเป็นวันที่ได้รับ
กำรส่งทำงระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ส่งในกรณีที่มีควำมจำเป็น เร่ง ด่ ว น
โดยให้ ถื อ ว่ ำ วั น ที่ ร ะบุ ใ นระบบว่ ำ ได้ มี ก ำรรับ เอกสำรดั ง กล่ ำ วนั้ น เป็ นวั น ที่ ไ ด้รั บ ยกเว้ น กรณี ไ ด้ รับ
นอกเวลำทำกำรตำมข้อ ๗ ให้ถือว่ำได้รับในวันทำกำรถัดไป
กำรส่งเอกสำรโดยวิธีกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของศำลเป็นผู้นำไปส่ง ให้กระทำในกรณีมีเหตุอื่นใด
ที่ไม่เหมำะแก่กำรส่งทำงไปรษณีย์หรือระบบงำนคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีอื่นใดที่ศำล
เห็นสมควร
กำรส่งเอกสำรโดยวิธีกำรอื่นตำมที่ศำลกำหนด ศำลอำจให้กระทำโดยกำรส่งทำงสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศประเภทอื่น หรือตำมที่คู่กรณี พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้ โดยให้ถือว่ำวันที่ปรำกฏหลักฐำน
ว่ำมีกำรรับเอกสำรเป็นวันที่ได้รับ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ไม่อำจดำเนินกำรตำมข้อ ๒๒ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ ศำลอำจสั่งให้คู่กรณี
พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องมำรับเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่ของศำล ณ ที่ทำกำรศำล ภำยในเวลำที่กำหนดแทน
กำรส่งเอกสำรให้แก่บุคคลนั้น หรือจะสั่งให้นำเอกสำรดังกล่ำว ปิดไว้ ณ ภูมิลำเนำ หรือถิ่นที่อยู่ปกติ
หรือสถำนที่ติด ต่อแห่ งใดแห่ งหนึ่ งตำมที่คู่กรณี พยำน หรือผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้ หรือจะให้ปิด ไว้
ณ ที่ทำกำรศำล หรือให้ประกำศโดยวิธีอื่นใดตำมที่ศำลเห็นสมควร และกำรปิดหรือกำรประกำศดังกล่ ำว
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ให้ถือว่ำได้มีกำรส่งเอกสำรโดยชอบแล้วเมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันปิดหรือประกำศ เว้นแต่ศำลจะสั่ง
กำหนดระยะเวลำเป็นประกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๓๑
ส่วนที่ ๓
กำรตรวจพยำนหลักฐำน กำรไต่สวนพยำนหลักฐำน
กำรบันทึกกำรให้ถ้อยคำของพยำน และกำรแถลงกำรณ์เปิดคดีและปิดคดี
ข้อ ๒๔ ก่อนวันนัดไต่สวนครั้งแรก คู่กรณีอำจยื่นคำแถลงกำรณ์เปิดคดีของตนเป็นหนังสือ
หรื อ ขออนุ ญ ำตแถลงกำรณ์ เ ปิด คดี ด้ว ยวำจำต่อ ศำล หรื อ หลั ง กำรไต่ ส วนเสร็ จ สิ้ น คู่ ก รณี อ ำจยื่น
คำแถลงกำรณ์ปิดคดีของตนเป็นหนังสือหรือขออนุญำตแถลงกำรณ์ปิดคดีด้วยวำจำต่อศำลได้ก่อนวันนัด
ฟังคำวินิจฉัยไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน
ข้อ ๒๕ ในคดี ที่ มี ก ำรไต่ ส วน ไม่ ว่ ำ จะก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจพยำนหลั ก ฐำนก่ อ นหรื อ ไม่
ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยำนหลักฐำนและวิธีกำรที่จะได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนที่ประสงค์จะนำสืบต่อศำล
ก่อนวันไต่สวนครั้งแรกหรือก่อนวันตรวจพยำนหลักฐำน แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน พร้อมสำเนำ
จำนวนเพียงพอเพื่อให้คู่กรณีฝ่ำยอื่นมำรับไปจำกเจ้ำหน้ำที่ของศำล
ส่ว นพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุที่อยู่ในควำมครอบครองของคู่กรณีฝ่ำยที่ประสงค์จะอ้ำง
พยำนหลักฐำนนั้นไว้ในบัญชีระบุพยำนหลักฐำนใด ให้นำส่งพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุนั้นต่อศำล
พร้อมกับกำรยื่นบัญชีระบุพยำนหลักฐำน
หำกพยำนเอกสำรหรือพยำนวัตถุใดไม่ได้อยู่ในควำมครอบครองของคู่กรณีฝ่ำยที่อ้ำง ให้คู่กรณี
ฝ่ำยที่ประสงค์จะอ้ำงพยำนหลักฐำนนั้นขอให้ศำลมีคำสั่งเรียกพยำนหลักฐำนดังกล่ำวมำจำกผู้ที่ครอบครอง
โดยยื่ น ค ำขอต่ อ ศำลพร้ อ มกั บ กำรยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยำนหลั ก ฐำนเพื่ อ ให้ ไ ด้ พ ยำนหลั ก ฐำนนั้ น มำก่ อ น
วันไต่สวนครั้งแรกหรือก่อนวันตรวจพยำนหลักฐำน แล้วแต่กรณี
พยำนหลักฐำนใดที่คู่กรณีไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยำนหลักฐำนไว้ตำมควำมในวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตำมควำมในวรรคสองหรือวรรคสำม ห้ำมมิให้นำสืบต่อศำล เว้นแต่ศำลจะอนุญำตเพื่อประโยชน์
แห่งควำมยุติธรรม
ข้อ ๒๖ ในวันนั ดตรวจพยำนหลักฐำน ให้คู่กรณีทุกฝ่ำยมำศำลเพื่อทำกำรตรวจพยำนหลักฐำน
ในกำรนี้ ศำลอำจสอบถำมคู่กรณีถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพยำนหลักฐำนที่อ้ำงกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
รวมทั้งเหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องสืบพยำนหลักฐำนที่แต่ละฝ่ำยอ้ำงอิง และกำรยอมรับข้อเท็จจริง
ข้ออ้ำง และข้อเถียงเกี่ยวกับพยำนหลักฐำนของอีกฝ่ำยหนึ่ง แล้วจดบันทึกรำยงำนกำรพิจำรณำคดีไว้
เสร็จแล้วให้ศำลกำหนดวันนัดสืบพยำน และแจ้งให้คู่กรณีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน
ถ้ ำ คู่ ก รณี ฝ่ ำ ยใดฝ่ ำ ยหนึ่ ง ไม่ ม ำศำลในวั น นั ด ตรวจพยำนหลั ก ฐำนโดยไม่ มี เ หตุ จ ำเป็ น หรื อ
เหตุอันสมควร ให้ศำลทำกำรตรวจพยำนหลักฐำนโดยให้ถือว่ำคู่กรณีฝ่ำยที่ไม่มำศำลนั้นได้ทรำบถึงกระบวน
พิจำรณำที่กระทำไปในวัน ตรวจพยำนหลักฐำนนั้นแล้วและไม่ติดใจที่จะคัดค้ำนควำมถูกต้องแท้จริง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ของพยำนหลักฐำนที่คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ งนำมำแสดงต่อศำล ทั้งนี้ ไม่ตัด อำนำจศำลที่จะตรวจสอบ
ควำมถูกต้องแท้จริงของพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุดังกล่ำว
ข้อ ๒๗ ศำลอำจให้มีกำรไต่สวนพยำนบุคคลหรือพยำนผู้เชี่ยวชำญซึ่งอยู่นอกที่ทำกำรศำล
ตำมที่ศำลเห็นสมควรหรือตำมที่คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งร้องขอ กำรไต่สวนเช่นนั้นอำจใช้ระบบกำรประชุม
ทำงจอภำพก็ได้ โดยให้ฝ่ำยที่ร้องขอเป็นผู้ดำเนินกำรเพื่อจัดให้มีระบบดังกล่ำวและเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรนี้ทั้งหมด เว้นแต่ผู้ร้องขอไม่อยู่ในฐำนะที่จะจัดให้มีระบบดังกล่ำวและเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้
ทั้งหมดได้เอง ศำลอำจจัดหำให้ตำมที่จำเป็น หำกมีค่ำใช้จ่ำยให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของศำล
วิธีกำรดำเนินกำรในกำรสืบพยำนตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมประกำศศำล และให้ถือว่ำกระทำ
ในห้องพิจำรณำของศำล
ข้อ ๒๘ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นกำรจำเป็น ศำลอำจมอบหมำยให้ตุลำกำรคนหนึ่งคนใด
เดินเผชิญสืบพยำนหลักฐำนนอกที่ทำกำรศำลแทนศำลก็ได้
ข้อ ๒๙ ให้ศำลบันทึกคำเบิกควำมของพยำนบุคคลหรือพยำนผู้เชี่ยวชำญ โดยใช้อุปกรณ์
บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกภำพและเสียง หรือโดยใช้วิธีกำรบันทึกลงในวัสดุซึ่งสำมำรถถ่ำยทอด
ออกเป็นภำพหรือเสียง ซึ่งคู่กรณีหรือพยำนสำมำรถตรวจสอบถึงควำมถูกต้องหรือมีอยู่จริงของกำรบันทึก
ในส่วนที่เกี่ยวกับตนนั้นได้
ส่วนที่ ๔
กำรขอตรวจดู ขอสำเนำ
หรือขอสำเนำที่มคี ำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในสำนวน
ข้อ ๓๐ คู่ ก รณี มี สิ ท ธิ ข อตรวจดู ขอส ำเนำ หรื อ ขอส ำเนำที่ มี ค ำรั บ รองควำมถู ก ต้ อ ง
ของเอกสำรในสำนวน เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมำยคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ศำลเห็นสมควร
ให้ ไ ม่ ต้ อ งเปิ ด เผยเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ ควำมมั่ น คงของรั ฐ ควำมปลอดภั ย ของประชำชน
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับควำมคุ้มครองของบุคคลอื่น
ในกรณีที่เอกสำรหรือพยำนหลักฐำนมีกำรกำหนดชั้นควำมลับไว้ หรือมีข้อควำมที่ไม่เหมำะสม
หรือมีข้อควำมที่อำจเป็นกำรดูหมิ่น หรือหมิ่นประมำทบุคคลใด ศำลอำจไม่อนุญำตให้คู่กรณีขอตรวจดู
ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่เป็นกำรตัดอำนำจศำลที่จะจัดให้มีกำรทำ
สรุปเรื่องและอนุญำตให้คู่กรณีขอตรวจดู หรือขอสำเนำสรุปเรื่อง หรือขอสำเนำอันรับรองควำมถูกต้อง
ของสรุปเรื่อง หรือส่งสำเนำสรุปเรื่องดังกล่ำวให้คู่กรณี
สำเนำสรุปเรื่องตำมวรรคสอง ศำลอำจมอบหมำยให้ตุลำกำรคนหนึ่งคนใดหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลเป็นผู้จัดทำก็ได้
ข้อ ๓๑ พยำนมีสิทธิขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ในสำนวนเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ถ้อยคำของตนในคดี
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บุคคลภำยนอกมีสิทธิขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ในสำนวนได้เฉพำะในส่วนทีต่ นมีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รบั อนุญำตจำกศำล
ห้ำมมิให้พยำนหรือบุคคลภำยนอกขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้อง
ของเอกสำรในสำนวนในคดีที่ศำลห้ำมกำรตรวจดูหรือขอสำเนำเอกสำรในสำนวนทั้งหมดหรือบำงฉบับ
เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือประโยชน์สำธำรณะ
ข้อ ๓๒ คู่กรณี พยำน หรือบุคคลภำยนอกไม่อำจขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือขอสำเนำที่มี
คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรที่เจ้ำหน้ำที่ของศำล ตุลำกำร คณะตุลำกำร หรือศำลจัดทำขึ้นเพื่อใช้
เป็นกำรภำยใน
ข้อ ๓๓ คู่กรณี พยำน หรือบุคคลภำยนอก ซึ่งประสงค์จะขอตรวจดู ขอสำเนำ หรือ
ขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในสำนวน ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อศำลตำมวิธีกำร
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ เว้นแต่ในระหว่ำงกำรไต่สวน อำจทำคำขอด้วยวำจำต่อศำล ในกรณีเช่นว่ำนี้
ให้ศำลบันทึกไว้ในรำยงำนกำรพิจำรณำคดี
ข้อ ๓๔ คำขอที่ยื่นตำมข้อ ๓๓ ให้เจ้ำหน้ำที่ของศำลตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะตุลำกำร
หรือศำลพิจำรณำและมีคำสั่ง คณะตุลำกำร หรือศำลอำจมอบหมำยให้ตุลำกำรคนหนึ่งคนใดพิจำรณำ
และมีคำสั่งก็ได้
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขำดแล้ว คำขอที่ยื่นตำมข้อ ๓๓
ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลหรือผู้ได้รับมอบหมำยพิจำรณำและมีคำสั่ง เว้นแต่
(๑) กรณี หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของศำลหรือ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยเห็ น ว่ำ
มีเหตุจำเป็น ให้เสนอศำลพิจำรณำและมีคำสั่ง
(๒) กรณีบุคคลภำยนอกขอคัดสำเนำรำยงำนกำรพิจำรณำคดี ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
งำนธุรกำรของศำลหรือผู้ได้รับมอบหมำยเสนอตุลำกำรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับมอบหมำยจำกศำลพิจำรณำ
และมีคำสั่ง
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีคำสั่งอนุญำตคำขอที่ยื่นตำมข้อ ๓๓ ให้ผู้ขอหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัดสำเนำ โดยผู้มีอำนำจอนุญำตตำมข้อ ๓๔ จะกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีกำร
ในกำรตรวจดูหรือคัดสำเนำเอกสำรก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของเจ้ำหน้ำที่ของศำล
กำรรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร ให้เจ้ำหน้ำที่ของศำลเป็นผู้รับรอง โดยลงลำยมือชื่อ
พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปีให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรองตำมจำนวน
ที่ผู้ยื่นคำขอ ขอให้รับรอง
ข้อ ๓๖ ให้ เ รี ย กเก็บ ค่ำ ธรรมเนี ยมกำรขอส ำเนำหรื อขอส ำเนำที่มี คำรับรองควำมถูกต้อง
ของเอกสำรในสำนวน ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำเอกสำรในสำนวน หน้ำละ ๑ บำท
(๒) ค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในสำนวน ฉบับละ ๒๐ บำท
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ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้คัดสำเนำหรือได้รับอนุญำตให้คัดสำเนำที่มีคำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ในสำนวนในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรพิจำรณำยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนำจอนุญำตตำมข้อ ๓๔
ส่วนที่ ๕
มำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย
ข้อ ๓๗ คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจขอมำในคำร้องหรือคำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรืออำจยื่นคำขอ
ในเวลำใด ๆ ก่อนศำลวินิจฉัยคดี เพื่อให้ศำลมีมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย อันจะมีผล
เป็น กำรชะลอหรือระงับกำรดำเนิ นกำรของหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นกำรชั่วครำว หรือมีมำตรกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อคุ้ มครองประโยชน์ของ
คู่กรณีฝ่ำยที่ร้องขอไว้ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี หรือเพื่อประโยชน์แก่กำรบังคับให้เป็นไปตำมคำวินจิ ฉัย
ของศำลในภำยหลัง
คำขอตำมวรรคหนึ่ง ต้องแสดงให้เห็นอย่ำงชัดแจ้งว่ำประสงค์ให้ศำลกำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรชั่วครำวอย่ำงใด เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่ จะเกิดขึ้นอย่ำงร้ำยแรงยำกแก่กำรแก้ไขเยียวยำ
ในภำยหลังประกำรใด หรือเพื่อป้องกันควำมรุนแรงอันใกล้จะถึงอย่ำงไร
ในกรณีที่ไม่มีคำขอตำมวรรคหนึ่งแต่พฤติกำรณ์แห่งคดีมีควำมจำเป็นรีบด่วน ศำลอำจกำหนด
มำตรกำรหรือวิธีกำรใด ๆ เป็นกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยได้ตำมควำมจำเป็นและสมควรแก่กรณี
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ศำลหรือ คณะตุลำกำรเห็นว่ำ คำขอให้ ศำลกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำร
ชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยใดยื่นโดยไม่มีข้ออ้ำงหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสำระอันควร
ได้รับกำรพิจำรณำ หรือไม่มีเหตุอันมีน้ำหนักที่ศำลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตำมคำขอ ให้สั่งไม่รับคำขอ
ดังกล่ำว
ข้อ ๓๙ เมื่อศำลหรือคณะตุลำกำรมีคำสั่งรับคำขอตำมข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง และส่งสำเนำ
คำขอให้ คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่งทำคำคัด ค้ำนคำขอนั้นแล้ว ให้ศำลนัด ไต่สวนคำขอโดยเร็วเพื่อให้คู่กรณี
นำพยำนหลักฐำนมำแสดงต่อศำลตำมข้ออ้ำงหรือข้อคัดค้ำนของแต่ละฝ่ำย และให้ศำลมีคำสั่งเกี่ยวกับ
คำขอดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินรีบด่วนเป็นกรณีพิเศษและมีเหตุจำเป็นที่จะต้องกำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรใด ๆ เป็นกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย ศำลอำจกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรใด ๆ เป็นกำรชั่วครำว
ก่อนกำรวินิจฉัยตำมที่เห็น สมควรแก่กรณีได้โดยไม่ต้องไต่สวนและไม่ต้องรับฟังควำมเห็นของคู่กรณี
หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนก็ได้
ข้อ ๔๐ มำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยตำมข้อ ๓๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสำม
ศำลอำจมีคำสั่งอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเป็นกำรเฉพำะดังต่อไปนี้ก็ได้
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(๑) คดีเกี่ยวกับควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย ตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) หำกกฎหมำยมิได้กำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัย
ไว้เป็นกำรเฉพำะ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำธำรณะอย่ำงสำคัญ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำน
ของรัฐ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐรอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำรเรื่องนั้นไว้ก่อน
หรือชะลอกำรบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัย
หรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น แล้วแต่กรณี
(๒) คดีเกี่ยวกับหน้ำที่และอำนำจของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ รัฐสภำ คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรอิสระ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๐ วรรคหนึ่ ง (๒) ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐ หรือคู่กรณี รอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อน
จนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๓) คดีเกี่ยวกับกำรร้องขอให้เลิกกำรกระทำล้มล้ ำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๙ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐ หรือคู่กรณี กระทำกำรหรือระงับกำรกระทำใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วนไว้เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๔) คดีที่ประชำชนหรือชุมชนยื่นคำร้อง ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๕๑ ประกอบพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๔๕ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
ใช้อำนำจรัฐดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีไปก่อนหรือรอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำรเรื่องอื่นใดไว้ก่อน
จนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๕) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๗๘
ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐรอกำรพิจำรณำหรือกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้ก่อนจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๖) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่ำกำรกระทำนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๑๓ ศำลอำจมีคำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือผู้ซึ่งใช้อำนำจรัฐกระทำกำรหรือมิให้กระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่เกี่ยวข้องจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัย
หรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
(๗) คดีที่ขอให้พิจำรณำวินิจฉัยว่ ำมติของคณะรัฐมนตรีหรือกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มำตรำ ๒๙ ศำลอำจมีคำสั่งให้ชะลอกำรดำเนินกำรหรือกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว
ไปก่อนจนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
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(๘) คดีที่ขอให้ศำลพิจำรณำวินิจฉัยตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมำยอื่ น ศำลอำจก ำหนดมำตรกำรหรื อ วิ ธี ก ำรชั่ ว ครำวก่ อ นกำรวิ นิ จ ฉั ย
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอหรือคู่กรณีในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี หรือสั่งให้พรรคกำรเมืองระงับ
กำรกระทำใดไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมคำขอของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยทะเบียน หรืออัยกำรสูงสุด
แล้วแต่กรณี จนกว่ำศำลจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่ำศำลจะมีคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
กำรมีคำสั่งตำมวรรคหนึ่งต้องกระทำเพียงเท่ำที่จำเป็นและพอสมควรแก่กรณี และต้องเป็นไป
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นอย่ำงร้ำยแรงที่ยำกแก่กำรแก้ไขเยียวยำในภำยหลัง หรือเพื่อป้องกัน
ควำมรุนแรงอันใกล้จะถึง
กำรมี คำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรวินิจฉัยตำมวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
และให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ศำลกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวนั้น แต่กรณีที่มี
ข้อเท็จจริงใหม่อันเป็นสำระสำคัญที่ทำให้เกิดควำมจำเป็นที่จะต้องกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวขึ้นใหม่
ศำลอำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวใหม่ได้ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของตุลำกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ทั้งนี้ กำรออกคำสั่งแต่ละครั้งให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่ศำลกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรชั่วครำวนั้น
หมวด ๓
กำรทำคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง
และกำรบังคับให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัย
ข้อ ๔๑ ในกำรวินิจฉัยคดี ตุลำกำรซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำควำมเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งแถลงด้วยวำจำต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ
ควำมเห็นส่วนตนตำมวรรคหนึ่ง ให้ทำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ โดยเผยแพร่
ผ่ำนทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและปิดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรศำล ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
มีคำวินิจฉัย
กำรท ำค ำวิ นิ จ ฉั ย ของศำล องค์ ค ณะอำจมอบหมำยให้ ตุ ล ำกำรคนหนึ่ง คนใดเป็ น ผู้ จัด ทำ
คำวินิจฉัยตำมมติของศำลก็ได้
คำวินิจฉัยของศำล ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย
ข้อ ๔๒ คำวินิจฉัยของศำลให้มีผลในวันอ่ำน
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีที่มีคู่กรณี ถ้ำคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ำย แล้วแต่กรณี
ทรำบนัดโดยชอบแล้วไม่มำ ให้ศำลบันทึกไว้และให้ถือว่ำคำวินิจฉัยนั้นได้อ่ำนโดยชอบแล้ว
ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศำลแจ้งคำวินิจฉัยของศำลแก่ผู้ร้อง และให้ถือว่ ำ
วันที่ศำลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรำกฏในคำวินิจฉัยเป็นวันอ่ำน
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ในกรณีที่ศำลมีคำวินิจฉัยคดีตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๗๓ มำตรำ ๒๑๒ มำตรำ ๒๑๓
หรือมำตรำ ๒๓๑ (๑) ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลจัดทำประกำศผลแห่งคำวินิจฉัยของศำล
ส่งไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำโดยเร็ว
กำรแจ้งให้คู่กรณีมำฟังคำวินิจฉัยและกำรอ่ำนคำวินิจฉัยของศำลตำมวรรคสอง ศำลต้องแจ้ง
วัน เวลำ และสถำนที่ให้คู่กรณีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันหรือภำยในระยะเวลำตำมที่ศำลกำหนด
เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรไต่สวนและศำลได้แจ้งวันนัดให้คู่กรณีทรำบแล้ว
กำรแจ้งคำวินิจฉัยตำมวรรคสำม ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ร้อง และให้นำควำมในหมวด ๒
ส่ว นที่ ๒ วิธีกำรส่งสำเนำคำร้อง สำเนำคำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือเอกสำรอื่นใด และกำรปิด
ประกำศของศำล มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศำลมีข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเล็กน้อย เมื่อศำลเห็นเอง
หรือเมื่อคู่กรณีร้องขอและศำลเห็นสมควร ศำลจะมีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเล็กน้อย
เช่นว่ำนั้นให้ถูกต้องก็ได้
กำรทำคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็นกำรกลับหรือแก้ผลในคำวินิจฉัยหรือคำสั่งเดิม
เมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่ำนั้นแล้ว ให้แจ้งคู่กรณีทรำบ และให้นำควำมในข้อ ๔๑ วรรคสำมและวรรคสี่
มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่ อ ได้ ท ำค ำสั่ ง เช่ น ว่ ำ นั้ น แล้ ว ห้ ำ มมิ ใ ห้ คั ด ส ำเนำค ำวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ค ำสั่ ง เดิ ม เว้ น แต่ จ ะได้
คัดสำเนำคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วย
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ศำลกำหนดคำบังคับไว้ในคำวินจิ ฉัยตำมพระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๗๔ เมื่ อ ควำมปรำกฏแก่ ศ ำล หรื อ คู่ ก รณี ยื่ น ค ำขอ หรื อ องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงำนของรัฐ
หรือบุคคลใดที่มีหน้ำที่ในกำรบังคับ รำยงำนต่อศำลว่ำ คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตำมคำบังคับของศำลหรือ
มีข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติตำมคำบังคับของศำล ให้ศำลมีอำนำจพิจำรณำหรือไต่สวนและมีคำสั่งกำหนด
วิธีกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัย หรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้กำรบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ข้อ ๔๕ เมื่ อ ปรำกฏว่ ำ องค์ ก ร หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ บุ ค คลใดที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรบั ง คั บ
มิได้ปฏิบัติตำมคำบังคับของศำลให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่ำช้ำเกินสมควร ให้ศำลไต่สวนหรือ
แสวงหำข้อเท็จจริง ถ้ำศำลไต่สวนแล้วเห็นว่ำข้อเท็จจริงเพียงพอให้ฟังได้ว่ำกำรที่มิได้ปฏิบัติตำมคำบังคับ
ตำมคำวินิจฉัยของศำลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่ำช้ำเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศำลอำจแจ้งให้
นำยกรัฐมนตรี ประธำนรัฐสภำ ประธำนองค์กรอิสระ นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ผู้บังคับบัญชำ
ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ตำมควำมจำเป็นและสมควรแก่ประเภทคดี เพื่อดำเนินกำรหรือบังคับ
ให้เป็นไปตำมคำวินิจฉัยของศำล และแจ้งผลให้ศำลทรำบโดยเร็ว
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บทเฉพำะกำล
ข้อ ๔๖ บรรดำคดี ซึ่ ง ค้ ำ งพิ จ ำรณำอยู่ ใ นศำลก่ อ นวัน ที่ ข้ อ กำหนดนี้ ใ ช้ บั ง คับ ให้ ใ ช้ ค วำม
ในข้อกำหนดนี้บังคับ เว้นแต่ศำลจะเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่ำงอื่น
ประกำศ ณ วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2
นุรักษ์ มำประณีต
ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ

แบบพิมพ์ของศาล
ข้อ ๑ แบบพิมพ์ของศาลมีดังนี้
(๑) คําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย
(๒) คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
(๓) คําร้องทั่วไป / คําขออื่น
(๔) คําชี้แจง
(๕) บันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
(๖) คําคัดค้าน
(๗) คําแถลงการณ์เปิดคดี
(๘) คําแถลงการณ์ปิดคดี
(๙) ใบมอบฉันทะ
(๑๐) บัญชีระบุพยานบุคคล
(๑๑) บัญชีระบุพยานเอกสาร
(๑๒) บัญชีระบุพยานวัตถุ
(๑๓) หนังสือให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
(๑๔) หนังสือแจ้งผู้ถกู ร้องให้มารับสําเนาคําร้อง
(๑๕) หนังสือแจ้ง
(๑๖) หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล
(๑๗) ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๘) บันทึกคําเบิกความพยาน
(๑๙) บันทึกคําแถลงการณ์เปิดคดี/ปิดคดีด้วยวาจา
(๒๐) รายงานการพิจารณาคณะตุลาการ
(๒๑) รายงานการพิจารณาคดี
(๒๒) คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๓) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๔) บันทึกการอ่านคําวินิจฉัย
แบบพิมพ์ตามท้ายข้อกําหนดนี้ ให้ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด เอ ๔
ข้อ ๒ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่ประสงค์จะยื่นเอกสารต่อศาล ให้จัดทําแบบพิมพ์
ตามข้อ ๑ (๑) ถึง ข้อ ๑ (๑๒) แล้วแต่กรณี ผู้ยื่นสามารถจัดทําแบบพิมพ์ขึ้นมาเองได้ โดยจัดทําต้นฉบับ
จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและรับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด เว้นแต่การยื่นผ่านระบบงาน
คดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ แบบพิมพ์ตามข้อ ๑ (๑๓) ถึง ข้อ ๑ (๒๔) เป็นแบบพิมพ์สําหรับศาลใช้

(๑)
คําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

ผู้ร้อง
สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒ขอยื่นคําร้องโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
หรือ พระราชบัญญัติ
มาตรา
โดยมีขอ้ เท็จจริงและคําขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี้
ข้อเท็จจริง
ข้อ ๑.

หมายเหตุ ข้อ ๑ หมายถึง เรื่องหรือการกระทําทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง

-๓ข้อ ๒.

ข้อ ๓.

หมายเหตุ ข้อ ๒ หมายถึง มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคําร้อง
ข้อ ๓ หมายถึง รายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้โดยชัดแจ้ง

-๔คําขอให้พิจารณาวินิจฉัย

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนา
และรับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยและเอกสาร
ประกอบผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูร้ ้อง

หมายเหตุ คําขอให้พิจารณาวินิจฉัย หมายถึง คําขอที่ระบุความประสงค์ขอให้ศาลดําเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน
โดยชัดแจ้ง

-๕ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง (กรณีมีผู้ร้องหลายคน)
ชื่อ – นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่
เดือน

พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่
เดือน

พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

(๒)
คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

ผู้ถูกร้อง
สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒ได้ทราบคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยโดยตลอดแล้ว ขอชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังจะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

-๓เพราะฉะนั้น ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและ
รับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูถ้ ูกร้อง

(๓)
คําร้องทั่วไป / คําขออื่น
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

หมายเหตุ ใช้สําหรับการยื่นคําร้องทั่วไป คําขออื่น ที่ไม่มีแบบพิมพ์เฉพาะ

ปี

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําร้อง / คําขอ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

-๓จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ดังนี้
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องทั่วไป / คําขอ และเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและรับรอง
ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําร้องทั่วไป / คําขอ และเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผู้ยื่นคําร้อง / คําขอ

(๔)
คําชี้แจง
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําชี้แจงดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

-๓ข้อ ๒.

ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ชี้ แ จงและเอกสารประกอบ จํ า นวน ๑ ชุ ด พร้ อ มสํ า เนาและรั บ รอง
ความถูกต้ องเป็ น อย่ างเดียวกัน อีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ ยื่นคํ าชี้แ จงและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผู้ยื่นคําชี้แจง

(๕)
บันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอให้ถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

-๓ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องเป็นความจริง
ข้าพเจ้าได้ยื่นบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด
พร้อมสําเนาและรับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูใ้ ห้ถ้อยคํา

(๖)
คําคัดค้าน
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอคัดค้านบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของ
ฉบับลงวันที่
ไว้ดังนี้

ผู้ให้ถ้อยคํา

ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า คั ด ค้ า นและเอกสารประกอบ จํ า นวน ๑ ชุ ด พร้ อ มสํ า เนาและรั บ รอง
ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําคัดค้านและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูค้ ัดค้าน

(๗)
คําแถลงการณ์เปิดคดี
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําแถลงการณ์เปิดคดี ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

-๓ข้อ ๒.

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดพิจารณาดังที่ได้มีคําแถลงการณ์เปิดคดีมานี้ด้วย
ข้าพเจ้าได้ยื่นคําแถลงการณ์ เปิดคดีและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและ
รับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําแถลงการณ์เปิดคดีและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูร้ ้อง/ผู้ถกู ร้อง

(๘)
คําแถลงการณ์ปิดคดี
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒เกี่ยวข้องในคดี เป็น
ขอยื่นคําแถลงการณ์ปิดคดี ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

-๓ข้อ ๒.

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดพิจารณาดังที่ได้มีคําแถลงการณ์ปิดคดีมานี้ด้วย
ข้าพเจ้าได้ ยื่นคําแถลงการณ์ ปิดคดีและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุด พร้อมสําเนาและ
รับรองความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นคําแถลงการณ์ ปิดคดีและเอกสารประกอบ
ผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)
(

.
)
ผูร้ ้อง/ผู้ถกู ร้อง

(๙)
ใบมอบฉันทะ
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้า
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
หมายเหตุ
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์

อายุ
ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

-๒ขอมอบฉันทะให้
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน

สัญชาติ
พ.ศ.

อายุ

ภูมิลําเนา (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ที่อยู่สําหรับการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที่
หมูท่ ี่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ปี

ทําการแทน โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าได้ทําไปนั้นทุกประการในกิจการ
ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑.

-๓ข้อ ๒.

ข้าพเจ้าได้ยื่นใบมอบฉัน ทะและเอกสารประกอบ จํานวน ๑ ชุ ด พร้อมสําเนาและรับ รอง
ความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบผ่านระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)

ผู้มอบฉันทะ
(

)

(ลงชื่อ)

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(๑๐)
บัญชีระบุพยานบุคคล
บัญชีระบุพยานบุคคล
เรื่องพิจารณาที่
วันที่
ข้าพเจ้า
ขอระบุพยานบุคคล รวม
ลําดับ
๑.

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
เหตุผลความจําเป็น

๓.

พุทธศักราช ๒๕

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
เหตุผลความจําเป็น

.

ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง
ลําดับ
วิธีการได้มา
นํา/เรียก

ชื่อและที่อยู่ของพยานโดยละเอียด

เหตุผลความจําเป็น
๒.

เดือน

/

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

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ นบั ญ ชี ระบุ พยานบุ คคล จํ านวน ๑ ชุ ด พร้ อมสํ าเนาและรั บรองความถู กต้ อง
เป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบัญชีระบุพยานบุคคลผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง

(๑๑)
บัญชีระบุพยานเอกสาร
บัญชีระบุพยานเอกสาร
เรื่องพิจารณาที่
วันที่
ข้าพเจ้า
ขอระบุพยานเอกสาร รวม
ลําดับ
๑.

วิธีการได้มา
นํา/เรียก

ชื่อพยานเอกสาร/ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
ชื่อพยานเอกสาร

ชื่อพยานเอกสาร
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น
ชื่อพยานเอกสาร
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น

.

ลําดับ

เหตุผลความจําเป็น

๓.

พุทธศักราช ๒๕
ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง

๒.

เดือน

/

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

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ นบั ญ ชี ระบุ พยานเอกสาร จํ านวน ๑ ชุ ด พร้ อมสํ าเนาและรั บรองความถู กต้ อง
เป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบัญชีระบุพยานเอกสารผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง

(๑๒)
บัญชีระบุพยานวัตถุ
บัญชีระบุพยานวัตถุ
เรื่องพิจารณาที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
ขอระบุพยานวัตถุ รวม

ลําดับ

ลําดับ

ชื่อพยานวัตถุ /ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง

๑.

ชื่อพยานวัตถุ

เหตุผลความจําเป็น
ชื่อพยานวัตถุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น
๓.

ชื่อพยานวัตถุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
เหตุผลความจําเป็น

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง

๒.

/

วิธีการได้มา
นํา/เรียก
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่ น บั ญ ชี ระบุ พ ยานวั ต ถุ จํ านวน ๑ ชุ ด พร้ อ มสํ าเนาและรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
เป็นอย่างเดียวกันอีก ๙ ชุด / ข้าพเจ้าได้ยื่นบัญชีระบุพยานวัตถุผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ร้อง/ผู้ถกู ร้อง

(๑๓)
หนังสือให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ถึง
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ด้วยผู้ร้องได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีของผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ มีข้อความตาม
สําเนาคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว
จึงให้ท่านทําคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน
นับแต่วันได้รับหนังสือนี้

.
(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร
โทรสาร

(๑๔)
หนังสือแจ้งผู้ถกู ร้องให้มารับสําเนาคําร้อง
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ถึง
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ด้วยผู้ร้องได้ยื่นคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีของผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

จึงให้ท่านมารับสําเนาคําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อทําคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ณ ที่ทําการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในวัน เวลาทําการ ภายใน
นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งนี้

.
(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร
โทรสาร

(๑๕)
หนังสือแจ้ง
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ถึง
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ตามที่
นั้น

จึงแจ้งมายังท่านเพื่อ
.
(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร
โทรสาร

(๑๖)
หนังสือเรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ถึง
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ด้วย
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา จึง
ทั้งนี้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยวิธีพิ จารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๒๗ วรรคสาม
.
(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โทร
โทรสาร

(๑๗)
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ประกาศ ณ วันที่

พุทธศักราช

.

.
(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.

(๑๘)
บันทึกคําเบิกความพยาน
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้าชื่อ
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน
สถานที่ติดต่อ
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร
เกี่ยวข้องในคดี เป็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนแล้ว
นามสกุล
สัญชาติ
พ.ศ.
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

อายุ

ปี

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอเบิกความเป็นพยานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการบันทึกด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียง
และอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือ
ไว้แล้ว ถูกต้องเป็นความจริง/อ่านแล้ว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พยาน

(๑๙)
บันทึกคําแถลงการณ์เปิดคดี/ปิดคดีด้วยวาจา
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

ข้าพเจ้าชื่อ
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งหรืออาชีพ
เกิดวันที่
เดือน
สถานที่ติดต่อ
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร
เกี่ยวข้องในคดี เป็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนแล้ว
นามสกุล
สัญชาติ
พ.ศ.
หมูท่ ี่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

อายุ

ปี

ถนน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอแถลงการณ์เปิดคดี/ปิดคดีด้วยวาจาตามที่ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการบันทึกด้วยอุปกรณ์
บันทึกเสียงและอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง หรือ
ไว้แล้ว ถูกต้องเป็นความจริง/อ่านแล้ว
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง

(๒๐)
รายงานการพิจารณาคณะตุลาการ
(คณะที่ )

เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

.
)

(

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

(
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

.
)

(
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๑)
รายงานการพิจารณาคดี
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

.
(

)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

- ๒ เรื่องพิจารณาที่
วันที่

/

เดือน

:
พุทธศักราช ๒๕

.
)

(

.

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(

.
)

.
)

(
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๒)
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําสั่งที่

/

เรื่องพิจารณาที่
วันที่

เดือน

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง
ระหว่าง

ผู้ถูกร้อง

เรื่อง

.
.
.

.
(

)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

- ๒ (คําสั่งที่

/ )

.
(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
(

.
)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๓)
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่

/

เรื่องพิจารณาที่
วันที่

เดือน

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

.
.
.

.
(

)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

- ๒ (คําวินิจฉัยที่

/ )

.
(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
(

.
)

(

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

.
(

.
)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(

)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๔)
บันทึกการอ่านคําวินิจฉัย
เรื่องพิจารณาที่

/๒๕

.

พุทธศักราช ๒๕

.

ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่

เดือน

ผู้ร้อง
ระหว่าง
ผู้ถูกร้อง
เรื่อง

นัดฟังคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้

ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคําวินิจฉัยที่ ../.... ลงวันที่

เดือน

.
.)

(
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พุทธศักราช ๒๕

.

- ๒ เรื่องพิจารณาที่
วันที่

/

:

เดือน

พุทธศักราช ๒๕

.
)

(

ผู้ร้อง

.

.
)

(

ผู้ถูกร้อง

