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ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ว่าด้วยการพิจารณาและวินจิ ฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตัง้
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้การพิจารณา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งต้องใช้ระบบ
ไต่สวนและให้ดาเนินการโดยรวดเร็ว และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ซึ่งต้องกาหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและ
วินิ จฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเ ลื อ กตั้ ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้ร้อง” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
“ผู้คัดค้าน” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามคาร้องในคดี หรือผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคาร้อง
ที่ยื่นต่อศาล
“การพิจารณา” หมายความว่า การดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงการไต่สวน และ
การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
“การไต่สวน” หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนั่งพิจารณา การสืบพยาน หรือ
กระบวนพิจารณาใด ๆ ของศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
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ข้อ ๔ ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ วิธีพิจารณาให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว ตามที่กาหนดในระเบียบนี้
วิธีพิจารณาใดซึ่งระเบียบนี้มิได้กาหนดไว้โดยเฉพาะให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้
ข้อ ๖ ระยะเวลาตามที่กาหนดในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลกาหนด เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคู่ความมีคาขอ ศาลมีอานาจย่นหรือขยายได้ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม ศาลอาจมีคาสั่งให้คู่ความที่ดาเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง ดาเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกาหนด
ข้อ ๘ การติดต่อระหว่างศาลกับศาลอื่น หรือระหว่างศาลกับคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องในคดี
อาจกระทาโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นก็ได้
ข้อ ๙ การไต่สวนพยานหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
การพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานเบิกความที่ศาลอื่น หรือสถานที่ทาการของทางราชการ
หรือสถานที่แห่งอื่น โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ เมื่อมี
ผู้ร้องขอหรือศาลเห็นสมควรให้นาข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนาสืบพยานหลักฐานและ
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขดั
หรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ศาลอาจมอบหมายหรื อ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ พิ พ ากษาซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นศาลเป็ น
เลขานุการองค์คณะ เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดาเนินคดี โดยให้รวมถึง
(๑) ตรวจคาคู่ความ คาร้อง คาแถลง และสานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ตรวจพยานหลักฐาน
(๓) ช่วยเหลือศาลในการไต่สวนพยาน
(๔) ช่วยเหลือศาลในการทาคาสั่งหรือคาพิพากษา
(๕) ดาเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการองค์คณะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
หรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่ความ
ข้อ ๑๑ คาร้องต้องทาเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคาสุภาพและมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ภูมิลาเนาของผู้ร้อง สถานที่ที่สามารถติด ต่อได้โดยสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๐ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๒) ระบุ เ รื่องอั น เป็น เหตุใ ห้ ต้องใช้สิ ทธิ ข้ อ เท็จ จริง ที่เกี่ย วข้องพร้ อมทั้งเหตุผลสนับสนุ น
โดยชัดแจ้ง และมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคาร้อง
(๓) คาขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดาเนินการอย่างใด
(๔) ลายมือชื่อผู้ร้อง ในกรณีที่เป็นการทาและยื่นหรือส่งคาร้องแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบฉันทะ
ให้กระทาการดังกล่าวมาด้วย
ค าร้ อ งที่ มิไ ด้ปฏิ บัติต ามความในวรรคหนึ่ง ให้ ศ าลมีคาสั่ งให้ปฏิ บัติใ ห้ถูกต้องภายในเวลา
ที่กาหนด ถ้ามิได้ปฏิบัติก็ให้ศาลมีคาสั่งไม่รับคาร้องนั้น
ข้อ ๑๒ ให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่คาคัดค้านโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากมีปัญหา
ข้อกฎหมายสาคัญ ผู้พิพากษาคนหนึ่ งคนใดในองค์คณะผู้พิพากษา หรือประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
ในศาลอุทธรณ์ หรือประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภ าค จะเสนอประธานศาลอุทธรณ์หรือ
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อพิจารณาให้มีการวินิจฉัยปัญหานั้นโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลนั้นก็ได้
เมื่อที่ประชุมใหญ่มีคาวินิจฉัยในเรื่องหรือประเด็นใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้องค์คณะผู้พิพากษา
วินิจฉัยหรือมีคาสั่งหรือคาพิพากษาในเรื่องหรือประเด็นนั้นไปตามคาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๑๔ ศาลอาจมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และ
ลูกจ้างในศาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจาองค์คณะผู้พิพากษา เพื่อปฏิบัติงานธุรการทางคดี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดประชุมใหญ่ในศาลหรือประชุมองค์คณะผู้พิพากษา
(๒) การจัดทาสานวนคดี
(๓) การตรวจและจัดลาดับคาพยาน เอกสาร และพยานหลักฐานในคดี
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่องค์คณะผู้พิพากษาหรือเลขานุการองค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ ศ าลก าหนดให้ ศ าลชั้ น ต้ น ที่ มี เ ขตอ านาจรั บ ค าร้ อ งแทนเพื่ อ จั ด ส่ ง ให้
ศาลวินิจฉัย หรือให้ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานหลักฐาน หรือดาเนินการอื่นที่จาเป็นแทนศาล ให้ศาลชั้นต้น
มีห น้ าที่และอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับศาล และการดาเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ในการกาหนดให้ศาลชั้นต้นดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น แล้วแต่กรณี มีอานาจกาหนดให้ผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นนั้นสองคน
เป็นองค์คณะผู้พิพากษาเพื่อดาเนินการตามคาสั่งศาล และมีอานาจกาหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรม
พนั กงานราชการศาลยุติธ รรม และลูกจ้างในศาลชั้นต้นนั้น ปฏิบัติงานธุรการทางคดีต ามข้อ ๑๔
ตามคาสั่งขององค์คณะผู้พิพากษาดังกล่าว
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หมวด ๒
การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กรณีอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ส่วนที่ ๑
คาร้องและคาคัดค้าน
ข้อ ๑๖ ผู้สมัครซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาวินิจฉัยให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครเพราะเหตุไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจยื่นคาร้องอุทธรณ์ต่อศาลหรือศาลจังหวัดที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจ หรือศาลแพ่ง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานครที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจ
และมิได้อยู่ในเขตอานาจของศาลจังหวัดก็ได้
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาล
ให้ยื่นคาร้องอุทธรณ์ เอกสารประกอบคาร้องอุทธรณ์ และบัญชีระบุพยาน พร้อมสาเนาสาหรับคู่ความ
ฝ่ายอื่นและอีกห้าชุดสาหรับศาลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัคร
เมื่ อ ศาลได้ รั บ ค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ข องผู้ ส มั ค ร ให้ ศ าลพิ จ ารณาว่ า สมควรรั บ ค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ไ ว้
พิจารณาหรือไม่
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งไม่รับคาร้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้แจ้งคาสั่งศาลให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ศาลมีคาสั่งให้นัดพร้อมที่ศาลภายใน
สองวันนับแต่วันรับคาร้องอุทธรณ์ และส่งหมายนัด พร้อมสาเนาคาร้องอุทธรณ์ เอกสารประกอบ
คาร้องอุทธรณ์ และบัญชีระบุพยานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว โดยกาหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมาศาล ยื่นคาคัดค้าน เอกสารประกอบคาคัดค้าน บัญชีระบุพยาน และพยานหลักฐาน
ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร รวมทั้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต่อศาลในวันนัดพร้อมด้วย
การส่ ง หมายนั ด และส าเนาค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคสี่ ไม่ ว่ า จะเป็ น การส่ ง ทางโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ให้ส่งไปยังสานักทาการงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และการส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที
ในกรณีการส่งโดยเจ้าพนักงานศาล ถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถจะทาได้ ให้ปิดหมายนัดไว้ใน
ที่แลเห็นได้ง่าย ณ สานักทาการงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที
ข้อ ๑๘ เมื่อศาลได้ส่งสาเนาคาร้องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นพร้อมเอกสารประกอบคาคัดค้าน บัญชีระบุพยาน และ
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พยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร รวมทั้งคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมสาเนาสาหรับคู่ความฝ่ายอื่นและอีกห้าชุดสาหรับศาลได้ก่อนหรือ
ในวันนัดพร้อม
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงเหตุผลในคาคัดค้านว่า คาร้องอุทธรณ์ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
อย่างไร
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ยื่นคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ข้อ ๑๙ กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อ
ศาลจังหวัดที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจ หรือศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือ
ศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานครที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจและมิได้อยู่ในเขตอานาจของศาลจังหวัด
ให้ยื่นคาร้องอุทธรณ์ เอกสารประกอบคาร้องอุทธรณ์ และบัญชีระบุพยาน พร้อ มด้วยสาเนาหนึ่งชุด
ต่อศาลจังหวัดที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจ หรือศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือ
ศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานครที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจและมิได้อยู่ในเขตอานาจของศาลจังหวัด
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ในกรณีที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจของศาลจังหวัด หรือศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลแพ่ งธนบุรี หรื อ ศาลแพ่ งอื่น ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ส องศาลขึ้นไป ผู้ ส มั ครจะยื่นคาร้องต่อ
ศาลจังหวัดใดหรือศาลแพ่งใดที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอานาจก็ได้
ให้ศาลที่รับคาร้องนัดพร้อมที่ศาลที่รับคาร้องนั้นภายในสองวันนับแต่วันรับคาร้องอุทธรณ์ และ
ส่ ง หมายนั ด พร้ อ มส าเนาค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ เอกสารประกอบค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ และบั ญ ชี ร ะบุ พ ยาน
ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว โดยกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาศาลที่รับคาร้อง
ยื่น คาคัดค้าน เอกสารประกอบคาคัดค้าน บัญชีระบุพยาน และพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
ในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร รวมทั้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาล
ที่รับคาร้องในวันนัดพร้อมด้วย
ในการส่งหมายนัดและสาเนาคาร้องอุทธรณ์ตามวรรคสาม ให้นาความในข้อ ๑๗ วรรคห้า
และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ให้ศาลที่รับคาร้องตามข้อ ๑๙ ส่งสาเนาคาร้องอุทธรณ์ เอกสารประกอบคาร้อง
อุทธรณ์ และบัญชีระบุพยานไปยังศาลโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นภายในวันรับคาร้องอุทธรณ์หรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น แม้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดราชการ
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งรับหรือไม่รับคาร้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งไม่รับคาร้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ศาลมีคาสั่งงดการดาเนินกระบวนพิจารณา
ในวันนัดพร้อมของศาลที่รับคาร้อง
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ศาลมีคาสั่งมอบหมายให้ศาลที่รับคาร้อง
ดาเนินกระบวนพิจารณาในวันนัดพร้อมแทนศาล
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ให้ศาลแจ้งคาสั่งศาลตามวรรคสองและวรรคสามไปยังศาลที่รับคาร้องโดยเร็ว
ข้อ ๒๑ เมื่อศาลที่รับคาร้องได้ส่งสาเนาคาร้องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นพร้อมเอกสารประกอบคาคัดค้าน บัญชีระบุ
พยาน และพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร รวมทั้ ง
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พร้ อ มด้ ว ยส าเนาหนึ่ ง ชุ ด ต่ อ ศาลที่ รั บ ค าร้ อ งได้ ก่ อ นหรื อ
ในวันนัดพร้อม
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงเหตุผลในคาคัดค้านว่า คาร้องอุทธรณ์ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
อย่างไร
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ยื่นคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้าน
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาและวินิจฉัย
ข้อ ๒๒ ในวั น นั ด พร้ อ มที่ ศ าลหรื อ ศาลที่ รั บ ค าร้ อ ง ให้ ผู้ ส มั ค รน าพยานหลั ก ฐานทั้ ง ปวง
ที่สนั บสนุ น ข้ออ้างตามคาร้องอุทธรณ์ของตนยื่นต่อศาลหรือศาลที่รับคาร้อง และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งนาพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร รวมทั้ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นต่อศาลหรือศาลที่รับคาร้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาส
ตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว แล้วให้ศาลหรือศาลที่รับคาร้องหมายพยานหลักฐานนั้น พร้อมทั้ง
จดบันทึกข้อที่รับและที่โต้แย้งกันไว้ เสร็จแล้วให้ศาลหรือศาลที่รับคาร้องนัดไต่สวนหรือนัดฟังคาสั่ง
ที่ศาลหรือศาลที่รับคาร้องภายในสองวันนับแต่วันนัดพร้อม
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งไม่มาศาลหรือศาลที่รับ คาร้องในวันนัด พร้อม ให้ถือว่าฝ่ายนั้นไม่ติด ใจ
นาพยานเข้าไต่สวน
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นคาร้องอุทธรณ์ต่อศาลที่รับคาร้องตามข้อ ๑๙ ให้ศาลที่รับคาร้อง
ส่งคาคัดค้าน และพยานหลักฐานทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
ไปถึงศาลภายในวันนัดพร้อมหรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น แม้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดราชการ
ข้อ ๒๔ ให้ศาลพิจารณาว่า จาเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานหรือไม่ หากจาเป็นต้องไต่สวน
พยานหลักฐานใด ศาลอาจไต่สวนพยานหลักฐานนั้นเองที่ศาล หรือโดยวิธีการสืบพยานโดยระบบ
การประชุมทางจอภาพ หรือมอบหมายให้ศาลที่รบั คาร้องไต่สวนพยานหลักฐานนัน้ แทน หากศาลเห็นว่า
ไม่จาเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐาน ให้พิจารณาและมีคาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๒๕ ในวั น นั ด ไต่ ส วน ให้ ศ าลหรื อ ศาลที่ รั บ ค าร้ อ งเริ่ ม ไต่ ส วนพยานหลั ก ฐานนั้นทัน ที
เว้นแต่ในกรณีมเี หตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ให้ศาลหรือศาลที่รับคาร้องสั่งเลื่อนคดี
ไปได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินสามวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้ศาลมีอานาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนได้เองตามที่เห็นสมควร
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ให้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้คัดค้านก่อน เสร็จแล้วจึงไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องต่อไป
ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ศาลหรือศาลที่รับคาร้องแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทาการไต่สวนพยาน แล้วให้
พยานเบิกความในข้อนั้นด้วยตนเองหรือตอบคาถามศาลหรือศาลที่รับคาร้อง ศาลหรือ ศาลที่รับคาร้อง
อาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีผู้ร้องหรือผู้คัดค้านยกขึ้นอ้างก็ตาม
แล้วจึงอนุญาตให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านถามพยานเพิ่มเติม
การถามพยานตามวรรคสี่ จะใช้คาถามนาก็ได้
หลั ง จากคู่ค วามถามพยานตามวรรคสี่แล้ ว ห้ า มมิใ ห้คู่ค วามฝ่ ายใดถามพยานอี ก เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือศาลที่รับคาร้อง
ถ้าผู้ร้องไม่มาในวันนัดไต่สวน ให้ถือว่าไม่ประสงค์ให้ศาลมีคาสั่งตามคาร้อง ให้ศาลมีคาสั่ง
จาหน่ายคดี
ถ้ า ผู้ คั ด ค้า นไม่มาในวัน นั ด ไต่สวน ให้ ถื อ ว่าไม่ ติดใจนาพยานเข้ าไต่ส วน แต่ ศาลมี อานาจ
น าเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานที่ผู้คัด ค้านได้ยื่นไว้ต่อศาลหรือศาลที่รับคาร้องตามข้อ ๑๘
วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง มารับฟังประกอบการวินิจฉัยได้
ข้อ ๒๖ ให้ ศาลหรือศาลที่รับคาร้องไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องกันไปทุกวันทาการและ
วันหยุดราชการตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๗ ถ้าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านประสงค์จะแถลงการณ์ปิดคดี ให้ทาคาแถลงการณ์ปิดคดีเป็น
หนังสือยื่นต่อศาลหรือศาลที่รับคาร้องในวันเสร็จการไต่สวน มิฉะนั้น ถือว่าไม่ติดใจแถลงการณ์ปิดคดี
เมื่อศาลที่รับคาร้องไต่สวนพยานเสร็จแล้ว ให้รวบรวมถ้อยคาสานวนส่งไปยังศาลทางโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นภายในวันนัน้ และส่งต้นฉบับถ้อยคาสานวนไปยัง
ศาลโดยเร็ว
ข้อ ๒๘ ให้ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
หมวด ๓
การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การขอให้ศาลสัง่ ให้มกี ารเลือกตั้งใหม่
หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
คาร้องและคาคัดค้าน
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประสงค์ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ใด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
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สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๑๐๘ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นคาร้องและเอกสารประกอบคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ พร้อมสาเนาสาหรับคู่ความฝ่ายอื่น
และอีกห้ าชุด สาหรับศาล และให้ ส่งสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลพร้อมคาร้องด้วย
ให้ศาลตรวจและมีคาสั่งเกี่ยวกั บคาร้องดังกล่าวว่าจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ ภายใน
สามวันนับแต่วันยื่นคาร้อง
ข้อ ๓๐ เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง รับ คาร้อ งไว้พิ จ ารณาวิ นิจ ฉัย ให้ นั ด ตรวจพยานหลั กฐานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันยื่นคาร้อง แจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐาน และส่งสาเนาคาร้องแก่ผู้คัดค้านหรือ
มีคาสั่งแจ้งให้ผู้คัดค้านมารับสาเนาคาร้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อผู้คัดค้านได้รับสาเนาคาร้องและยื่นคาคัดค้านแล้ว หรือผู้คัดค้านไม่ยื่นคาคัดค้านภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันรับสาเนาคาร้อง หรือไม่มารับสาเนาคาร้องภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ดาเนินกระบวน
พิจารณาต่อไป
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริห ารท้องถิ่น ให้ ศาลแจ้งการรับคาร้องให้สภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบ
แล้วแต่กรณี
การส่งสาเนาคาร้องหรือคาสั่งแจ้งผู้คัดค้านตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นการส่งทางโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ให้ส่งไปยังภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตาม
หลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรหรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้งต่อศาล
ของผู้คัดค้าน และการส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที
ในกรณีการส่งโดยเจ้าพนักงานศาล ถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถจะทาได้ให้ปิดหมายนัดไว้และ
การส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาและวินิจฉัย
ข้อ ๓๑ การพิจารณาของศาลให้กระทาโดยเปิดเผย และให้ปิดประกาศวันเวลานัดพิจารณา
ทุกครั้งไว้ที่หน้าศาลและลงโฆษณาวันเวลานัดพิจารณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ข้อ ๓๒ ในการพิจารณาคดีของศาล ให้นาสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี อานาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ข้อ ๓๓ คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง บุคคล หรือพยานหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่
ศาลเห็ น สมควร และมี สิ ท ธิ ข อตรวจพยานหลั ก ฐานและคั ด ส าเนาพยานหลั ก ฐานของตนเองหรื อ
ของคู่ความอีกฝ่ายได้
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ให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาสาหรับคู่ความฝ่ายอื่นและอีกห้าชุดสาหรับ
ศาลก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองหรือการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อมีเหตุสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น
หรือเป็นกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อให้โอกาสแก่ผู้คัดค้านในการต่อสู้คดี
ข้อ ๓๔ ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่ความส่งพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานหลักฐานอื่น
ต่อศาลเพื่อให้อีกฝ่ ายตรวจสอบ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเนื่องจากสภาพและความจาเป็น
แห่งพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้น ให้คู่ความแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อศาล และให้
ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจาเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิง
ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง
ในกรณี ที่ มิ ไ ด้ มีก ารโต้แ ย้ ง พยานหลั ก ฐานใดหรื อ มีก ารโต้แย้ ง แต่ ไ ม่ มี เ หตุแ ห่ง การโต้แ ย้ง
โดยชั ด แจ้ง ศาลจะมีคาสั่ง ให้ รับฟั ง พยานหลั กฐานนั้นโดยไม่ต้อ งไต่ส วนก็ ได้ แต่ ห ากมีการโต้แ ย้ง
พยานหลักฐานใดหรือเมื่อศาลเห็นเอง ให้ศาลดาเนินการไต่สวนพยานหลักฐานนั้น
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริง แม้ผู้คัดค้านจะมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานหรือมิได้ส่งพยาน
เอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานหลักฐานอื่นต่อศาลตามวรรคหนึ่ง เพราะเหตุที่ผู้คัดค้านไม่มาศาลและ
ไม่มีทนายความ หรือแม้คู่ความจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลั กฐานไว้ หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐาน
ภายหลังวันตรวจพยานหลักฐาน ศาลจะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจพยานหลักฐาน หากพยานเอกสาร พยานวัต ถุ หรือ
พยานหลั ก ฐานอื่ น ใดอยู่ ใ นความครอบครองของบุ ค คลภายนอก ให้ คู่ ค วามที่ ป ระสงค์ จ ะอ้ า งอิ ง
ขอให้ ศาลมีคาสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ที่ครอบครอง โดยยื่นคาขอต่อศาลพร้อมกับ
การยื่นบัญชีระบุพยาน เพื่อให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่ศาลกาหนด
ข้อ ๓๖ ในการตรวจพยานหลั ก ฐาน หากศาลเห็ น ว่ า คดี มี ข้ อ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นจะก าหนด
วันนัดตรวจพยานหลักฐานหลายนัดก็ได้ตามที่เห็นสมควร และจะมอบหมายให้เลขานุการองค์คณะ
ช่วยเหลือ จัดทาสรุปประเด็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งพยานหลักฐานที่คู่ความยอมรับหรือโต้แย้ง และ
เสนอแนวทางการพิจารณาคดีก็ได้
ศาลมีอานาจวินิ จฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะไต่สวนข้อเท็จจริงในประเด็นและพยานหลักฐานใด
หรือไม่
ข้อ ๓๗ ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ให้ศาลกาหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคดี
ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว
ในกรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษไม่ อ าจพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ให้บันทึกพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในสานวน
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ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารไต่ ส วนให้ ศ าลก าหนดวั น เริ่ ม ไต่ ส วนโดยแจ้ ง ให้ คู่ ค วามทราบล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ ๓๘ ให้ ศ าลพิ จ ารณาและไต่ ส วนพยานหลั ก ฐานต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อ กั น ไปจนกว่ า จะเสร็ จ
การพิจารณา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ให้ศาลสั่งเลื่อนคดี
ไปได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินเจ็ดวัน
ศาลมีอานาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนได้เองตามที่เห็นสมควร
ให้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องก่อน เสร็จแล้วจึงไต่สวนพยานหลักฐานของผู้คัดค้านต่อไป
ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่ าจะเป็นพยานที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ให้ ศาลแจ้งให้ พยานทราบประเด็น และข้อเท็จจริงที่จะทาการไต่สวนพยาน แล้วให้พยานเบิกความ
ในข้อนั้นด้วยตนเองหรือตอบคาถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี
แม้จะไม่มีผู้ร้องหรือผู้คัดค้านยกขึ้นอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านถามพยานเพิ่มเติม
การถามพยานตามวรรคสี่ จะใช้คาถามนาก็ได้
หลั ง จากคู่ค วามถามพยานตามวรรคสี่แล้ ว ห้ า มมิใ ห้คู่ค วามฝ่ ายใดถามพยานอี ก เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาล
ถ้าผู้ร้องไม่มาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันนัดไต่สวน ให้ถือว่าไม่ประสงค์ให้ศาล
มี ค าสั่ ง ตามคาร้ อง ให้ ศ าลสั่ งจ าหน่ า ยคดี ถ้ า ผู้ คั ด ค้า นไม่ มาศาลในวันตรวจพยานหลั ก ฐาน หรือ
วันนัดไต่สวน ให้พิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว
ข้อ ๓๙ ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น สมควร หรื อ ในกรณี ที่ คู่ ค วามฝ่ า ยที่ อ้ า งพยานนั้ น ร้ อ งขอและ
ศาลอนุญาต ศาลอาจกาหนดให้พยานบุคคลคนใดที่ตอ้ งมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริง
หรือความเห็นต่อศาลตามประเด็นที่ศาลกาหนด หรือที่คู่ความฝ่ายที่ร้องขอกาหนดและศาลอนุญาต
โดยให้ ส่ ง ต้ น ฉบั บ บั น ทึ ก ถ้ อ ยค าพร้ อ มส าเนาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ ศาลและส าเนาแก่ คู่ ค วามฝ่ า ยอื่ น
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน ก่อนวันไต่สวนพยานบุคคลนั้น
บันทึกถ้อยคาตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี
(๒) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ทาบันทึกถ้อยคา
(๓) ชื่อและชื่อสกุลของคู่ความ
(๔) ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ อาชีพ และความเกี่ยวพันกับคู่ความของผู้ให้ถ้อยคา
(๕) รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ให้ถ้อยคา
(๖) ลายมือชื่อผู้ให้ถ้อยคา
ในวันนัดไต่สวนพยานบุคคลนั้น ให้พยานผู้ให้ถ้อยคาเบิกความตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของ
คู่ความ และในกรณีพยานผู้ให้ถอ้ ยคาไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของคูค่ วาม
ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยคานั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ
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และศาลเห็ น สมควรเพื่อประโยชน์แห่ งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยคาดังกล่าวประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้
บันทึกถ้อยคาที่ทาไว้ล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง เมื่อพยานเบิกความรับรองแล้วให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของคาเบิกความของพยานและถือว่าได้อ่านคาเบิกความดังกล่าวให้พยานฟังแล้ว เมื่อมีการยื่นบันทึก
ถ้ อ ยค าต่ อ ศาล คู่ ค วามไม่ อ าจขอถอนบั น ทึ ก ถ้ อ ยค านั้ น และให้ ถื อ ว่ า บั น ทึ ก ถ้ อ ยค าดั ง กล่ า ว
เป็นพยานหลักฐานในคดี
ข้อ ๔๐ ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น สมควร หรื อ ในกรณี ที่ คู่ ค วามฝ่ า ยที่ อ้ า งพยานนั้ น ร้ อ งขอและ
ศาลอนุญาต ศาลอาจกาหนดให้พยานบุคคลคนใดเสนอบันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาล
ตามประเด็นที่ศาลกาหนดแทนการมาเบิกความโดยพยานไม่ต้องมาศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบ
คาสั่งศาลก็ได้
ให้ศาลส่งสาเนาบันทึกถ้อยคาตามวรรคหนึ่งให้คู่ความทราบหรือมีคาสั่งแจ้งให้คู่ความมารับ
สาเนาบันทึกถ้อยคาภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด และหากคู่ความติดใจคัดค้านข้อเท็จจริงในบันทึก
ถ้อยคา ก็ให้ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับสาเนาบันทึกถ้อยคา
ดังกล่าว
ศาลอาจนัดให้พยานผู้ให้ถ้อยคามาศาลเพื่อตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของคู่ค วาม ในกรณีเช่นนี้
ถ้าผู้ให้ถ้อยคาไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของคู่ความให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟัง
บั น ทึ ก ถ้ อ ยค าของผู้ นั้ น เป็ น พยานหลั ก ฐานในคดี เว้ น แต่ มี พ ยานหลั ก ฐานอื่ น ประกอบและ
ศาลเห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม ศาลจะรั บ ฟั ง บั น ทึ ก ถ้ อ ยค าดั ง กล่ า วประกอบ
พยานหลักฐานอื่นก็ได้
บันทึกถ้อยคาตามวรรคหนึ่งให้มีรายการเช่นเดียวกับข้อ ๓๙ วรรคสอง
ข้อ ๔๑ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องในคดี เกรงว่าพยานหลักฐาน
ที่อาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนามาไต่สวนในภายหลังอาจยื่นคาร้องต่อศาล
ขอให้มีคาสั่งไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ในทันทีก็ได้
ข้อ ๔๒ ระหว่างการนั่งพิจารณาของศาล ให้บันทึกการพิจารณาโดยใช้เครื่องมือบันทึกเสียง
หรือเครื่องมือบันทึกภาพและเสียง นอกจากนี้ ให้ศาลบันทึกรายงานกระบวนพิจารณารวมไว้ในสานวนด้วย
เมื่อคู่ความร้องขอและมีเหตุจาเป็น ศาลอาจอนุญาตให้คู่ความหรือผู้รับมอบอานาจจากคู่ความ
มาตรวจดูบันทึกการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ศาลเห็นสมควร
เมื่อคู่ความร้องขอและมีเ หตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้คัดคาเบิกความพยานและรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลได้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ศาลเห็นสมควร
ข้อ ๔๓ ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น ว่ า คดี ใ ดมี พ ยานหลั ก ฐานเพี ย งพอที่ จ ะพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ได้
ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้
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ข้อ ๔๔ ถ้าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านประสงค์จะแถลงการณ์ปิดคดี ให้ทาคาแถลงการณ์ปิดคดีเป็น
หนังสือยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่เสร็จสิ้นการพิจารณา มิฉะนั้น ถือว่าไม่ติดใจแถลงการณ์ปิดคดี
ข้อ ๔๕ ให้ศาลไต่สวนและมีคาวินิจฉัยคดีในส่วนคาขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อน หากศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว
จึงไต่สวนและมีคาสั่งหรือคาพิพากษาในส่วนความรับผิดในค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้
ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่ศาลเห็นว่าการไต่สวนและมีคาสั่งหรือคาพิพากษาในส่วนความรั บผิด
ในค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปในคราวเดียวกันจะไม่เป็นเหตุให้คดีล่าช้า
ข้อ ๔๖ คดี ต ามมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาร้อง
หมวด ๔
คาสั่งและคาพิพากษา
ข้อ ๔๗ คาสั่งและคาพิพากษาของศาลให้ทาเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องกล่าวหรือแสดง
(๑) ชื่อคู่ความ
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและคาคัดค้าน
(๔) ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๗) คาชี้ขาดและผลของคาชี้ขาด
(๘) ลายมือชื่อองค์คณะผู้พิพากษาที่ทาคาสั่งหรือคาพิพากษา
ข้อ ๔๘ ให้ศาลปิดประกาศคาสั่งหรือคาพิพากษาไว้หน้าศาล และลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น และให้ ถื อ ว่ า ค าสั่ ง หรื อ ค าพิ พ ากษานั้ น ได้ อ่ า นโดยชอบแล้ ว
หากคู่ความมาศาล ให้อ่านคาสั่งหรือคาพิพากษานั้นให้คู่ความฟังด้วยก็ได้
คดีที่ผู้ร้องยื่นคาร้องอุ ทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ถอนชื่อออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้สมัครต่อศาลที่รับคาร้อง ให้ศาลแจ้งคาสั่งหรือคาพิพากษาไปยังศาลที่รับคาร้องและให้
ศาลที่รับคาร้องปิดประกาศหน้าศาลให้ทราบทั่วกันโดยเร็วอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อ ๔๙ เมื่ อ ศาลมีคาสั่งหรื อคาพิ พ ากษาแล้ ว ให้ ศ าลแจ้ งคาสั่ งหรือ คาพิ พ ากษานั้นไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยกคาร้อง หรือมีคาสั่งจาหน่ายคดี ให้ศาลแจ้ง
คาสั่งไปยังสภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบโดยเร็ว แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
การพิจารณาและวินิจฉัยค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
ข้อ ๕๑ หากศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้สมัครหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่
ไม่ ว่ า จะมี ค าร้ อ งขอหรื อ ไม่ ให้ ศ าลไต่ ส วนพยานหลั ก ฐานในส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง
ครั้งที่เป็นเหตุให้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาเช่นว่านั้นต่อไป
ข้อ ๕๒ การพิ จ ารณาและวินิ จ ฉัย ตามข้อ ๕๑ ให้ น าบทบั ญญัติใ นหมวด ๓ ส่ ว นที่ ๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เสนอต่อศาลเป็นหลัก
ข้อ ๕๓ คาสั่งหรือคาพิพากษาในส่วนความรับผิดในค่าใช้จ่ายนี้ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
ค่าฤชาธรรมเนียม
ข้อ ๕๔ การดาเนินการทางศาลตามระเบียบนี้ ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
หมวด ๗
คณะกรรมการประสานงานคดีเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๕๕ ประธานศาลฎี ก าอาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานงานคดี เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง มีประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นประธาน และ
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ถึงภาค ๙
เป็น กรรมการ โดยให้ ผู้พิพากษาที่ทาหน้าที่เลขานุการแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นเลขานุการ
รองเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมซึ่งเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ของคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกั น
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
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