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裁判救濟程序 

บทบญัญตักิารสอนขัน้ตอนชว่ยการตดัสนิ 

壹、上訴部分 

หน่ึง  ภาคอทุธรณ ์

一、不服地方法院第一審判決 

一、ไมพ่อใจตอ่การพพิากษาตดัสนิข ัน้ทีห่น่ึงของศาลทอ้งถิน่ 

201得上訴 

   （無告訴人、被害人） 

如不服本判決應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，並    

應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後

20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。 

201 อทุธรณไ์ด ้

(กรณีไม่มโีจกย ์จ ำเลย) 

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10วนั 

พรอ้มทัง้เหตผุลกำรอทุธรณท์ีช่ดัเจนผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงัจำกระยะเวลำกำรอทุธรณค์รบ20วนั

แลว้ (แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี) 

「อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่งูกวำ่」 

 

202得上訴 

   （有告訴人、被害人） 

如不服本判決應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，並    

應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後

20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，

應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收

刑事訴訟 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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受判決正本之日期為準。 

202 อทุธรณไ์ด ้

(กรณีมทีัง้โจกย ์จ ำเลย) 

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10วนั 

พรอ้มทัง้เหตผุลกำรอทุธรณท์ีช่ดัเจนผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงัจำกระยะเวลำกำรอทุธรณค์รบ20วนั

แลว้ 

(แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี)อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่กูวำ่ 

หำกโจกยห์รอืผูเ้สยีหำยไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิ 

ตอ้งแสดงเหตผุลเหมำะสมรอ้งขอใหอ้ยักำรชว่ยอทุธรณ ์

ระยะเวลำของกำรอทุธรณใ์หค้ ำนวนจำกวนัทีอ่ยักำรไดร้บัหมำยตดัสนิเป็นหลั

ก 

 

二、不服地方法院之協商判決 

203不得上訴 

不得上訴。但有刑事訴訟法第 455 條之 4 第 1 項第 1 款、第 2

款、第 4 款、第 6 款、第 7 款所定情形，或協商判決違反同條

第 2 項之規定者，應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，

並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿

後 20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）

「切勿逕送上級法院」。 

二、ไม่พอใจตอ่กำรตดัสนิเจรจำของศำลทอ้งถิน่ 

203 ไม่มกีำรอทุธรณ ์

กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก455 -4 

กกกกกก1กกก1,กกก2,กกก4,กกก6,กกก7 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกบขอ้

ที2่ ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10วนั 

พรอ้มทัง้เหตผุลกำรอทุธรณท์ีช่ดัเจน 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณต์อ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงัจำก

ระยะเวลำกำรอทุธรณค์รบ20วนัแลว้ 
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(แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี) 

「อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่งูกวำ่」 

 

三、不服地方法院之簡易判決 

204得上訴 

如不服本件判決，得自收受送達日起 10 日內提出上訴狀，上訴    

於本院管轄之第二審地方法院合議庭。 

三、 ไม่พอใจตอ่กำรตดัสนิรวบรดัของศำลทอ้งถิน่ 

204 อทุธรณไ์ด ้

     หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิ 

ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณภ์ำยใน10วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

อทุธรณต์อ่ศำลทอ้งถิน่ขัน้ทีส่องทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรปกครองศำลนี ้

205不得上訴 

（刑事訴訟法第 455條之 1第 2項：依第 451條之 1之請求所      

為之科刑判決，不得上訴） 

不得上訴。 

205ไม่มอีทุธรณ ์

(กฎหมำยพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ455-1 ขอ้ที2่ ,ตำมมำตรำ451-

1รอ้งขอกำรตดัสนิลงโทษ ไม่มกีำรอทุธรณ)์ 

ไม่มกีำรอทุธรณ ์

 

四、不服高等法院之第二審或第一審判決 

四、ไมพ่อใจตอ่การพจิารณาตดัสนิข ัน้ที2่หรอืข ัน้ที1่ของศาลระดบัสูง 

206得上訴 

206อทุธรณไ์ด ้

206-1（一般判決） 

如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，
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其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日內向本院補提

理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法

院」。 

206-1(กำรตดัสนิทั่วไป) 

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิ ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10 วนั  

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงักำรอทุธรณภ์ำยใน10วนั 

(แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี) 

「อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่งูกวำ่」 

206-2（被告有罪部分得上訴，無罪部分不得上訴，檢察官限於刑        

事妥速審判法第 9條之情形得上訴） 

有罪部分，如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提      

出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日      

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切      

勿逕送上級法院」。 

檢察官就無罪部分，提起上訴之理由，以刑事妥速審判第 9      

條規定者為限。 

刑事妥速審判法第 9條： 

除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起      

上訴之理由，以下列事項為限： 

一、判決所適用之法令牴觸憲法。 

二、判決違背司法院解釋。 

三、判決違背判例。 

刑事訴訟法第 377 條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，      

於前項案件之審理，不適用之。 

無罪部分，被告不得上訴。 

206-2(อทุธรณไ์ดใ้นสว่นทีจ่ ำเลยมโีทษ ในสว่นทีไ่ม่มโีทษไม่มกีำรอทุธรณ ์ 

อยักำรถกูจ ำกดักำรอทุธรณต์ำมกำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 9 ) 
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กรณีมโีทษ หำกไม่พอใจตอ่กำรตดัสนิ 

ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10 วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงักำรอทุธรณภ์ำยใน10วนั 

แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี) 

「อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่งูกวำ่」  

อยักำรจะใชก้ำรยกโทษเป็นเหตผุลในกำรอทุธรณ ์

ตำมกำรจ ำกดัพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 9  

กำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 9 

นอกเหนือจำกทีข่ำ้งตน้ก ำหนดแลว้ 

กำรกกกกกกของศำลขัน้ทีส่องจะรกัษำผลกำรตดัสนิยกโทษตำมขัน้ทีห่น่ึง 

เหตผุลของกำรอทุธรณจ์ะจ ำกดัในเนือ้หำดงัตอ่ไปนี ้

(1) กำรตดัสนิจะใชพ้ระรำชกฤษฎกีำใกลเ้คยีงรฐัธรรมนูญ 

(2) กรณีกำรตดัสนิละเมดิพรบ. 

(3) กำรตดัสนิละเมดิตอ่กำรตคีวำมศำลตลุำ 

กำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ377ถงึมำตรำ 379 

มำตรำ393ขอ้ที1่ก ำหนด  จะใชก้บักำรพจิำรณำคดแีรกไม่ได ้กรณียกโทษ 

จ ำเลยอทุธรณไ์ม่ได ้

 

206-3（被告○○罪部分不得上訴、其餘部分得上訴，檢察官限於        

刑事妥速審判法第 9條之情形得上訴） 

○○罪部分，不得上訴。 

其餘部分，如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提

出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切

勿逕送上級法院」。 

檢察官就本判決維持第一審所為無罪判決部分，提起上訴之理

由，以刑事妥速審判法第 9條規定之情形者為限。 

刑事妥速審判法第 9條： 
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除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上

訴之理由，以下列事項為限： 

一、判決所適用之法令牴觸憲法。 

二、判決違背司法院解釋。 

三、判決違背判例。 

刑事訴訟法第 377條至第 379 條、第 393 條第 1 款之規定，於

前項案件之審理，不適用之。 

206-3(สว่นทีจ่ ำเลย00โทษอทุธรณไ์ม่ไดก้รณีอืน่ๆอทุธรณไ์ด ้ 

อยักำรถูกจ ำกดักำรอทุธรณต์ำมกำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 9สว่นที ่ 00 

โทษ ไม่มกีำรอทุธรณ ์

สว่นอืน่หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิ 

ตอ้งยืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงักำรอทุธรณภ์ำยใน10วนั 

แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี)

「อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่งูกวำ่」 

อยักำรจะรกัษำค ำตดัสนิตำมกำรพจิำรณำตดัสนิยกโทษของศำลขัน้แรก 

เป็นเหตผุลในกำรอทุธรณ ์ตำมกำรจ ำกดัพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 9  

กำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 9 

นอกเหนือจำกทีข่ำ้งตน้ก ำหนดแลว้ 

กำรพจิำรณำของศำลขัน้ทีส่องจะรกัษำผลกำรตดัสนิยกโทษตำมขัน้ทีห่น่ึง 

เหตผุลของกำรอทุธรณจ์ะจ ำกดัในเนือ้หำดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กำรตดัสนิจะใชพ้ระรำชกฤษฎกีำใกลเ้คยีงรฐัธรรมนูญ 

(2) กรณีกำรตดัสนิละเมดิพรบ. 

(3) กำรตดัสนิละเมดิตอ่กำรตคีวำมศำลตุลำ 

กำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ377ถงึมำตรำ 379 

มำตรำ393ขอ้ที1่ก ำหนด  จะใชก้บักำรพจิำรณำคดแีรกไม่ได ้ 
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207不得上訴 

   （刑事妥速審判法第 8條規定不得上訴之判決） 

不得上訴。 

207 ไม่มกีำรอทุธรณ ์

(กำรพจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 8ก ำหนดผลกำรตดัสนิอทุธรณไ์ม่ได)้ 

ไม่มกีำรอทุธรณ ์

208不得上訴 

208 กกกกกกกกกกกกกกก 

208-1（刑事訴訟法第 376條各罪之案件） 

不得上訴。 

208-1 (วธิพีจิำรณำควำมอำญำมำตรำ 376โทษของทุกคด)ี  

ไม่มกีำรอทุธรณ ์

208-2（例外得上訴第三審法院） 

依據刑事訴訟法第 376 條第 1 項但書規定，得上訴第三審法院。

被告或得為被告利益上訴之人，如不服本判決，應於收受送達

後 10 日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得

於提起上訴後 10 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人

之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 

208-2(ยกเวน้กำรพจิำรณำของศำลขัน้ทีส่ำมอทุธรณไ์ด)้ 

ตำมวธิพีจิำรณำควำมอำญำมำตรำ376ขอ้ที1่ก ำหนด 

อทุธรณศ์ำลขัน้ทีส่ำมได ้ จ ำเลยหรอืผูท้ีม่ผีลประโยชนก์ำรอทุธรณข์องจ ำเลย 

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิ 

ตอ้งยืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้ะบุเหตผุลกำรอทุธรณ ์

ตอ้งยืน่หนังสอืเหตผุลเพิม่เตมิตอ่ศำลหลงักำรอทุธรณภ์ำยใน10วนั 

(แนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมจ ำนวนคูก่รณี) 

「อยำ่สง่ไปยงัศำลทีส่งูกวำ่」 
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五、不服刑事訴訟附帶民事訴訟判決 

209得上訴 

對本判決如不服，非對刑事判決上訴時不得上訴，並應於送達

後 10日內，向本院提出上訴狀。 

5.ไม่พอใจตอ่กำรตดัสนิพจิำณำควำมคดอีำญำพรอ้มคดแีพ่ง 

209 อทุธรณไ์ด ้

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนินี ้

อทุธรณไ์ม่ไดเ้มือ่ไม่อทุธรณต์อ่ผลกำรตดัสนิควำมอำญำ 

ใหย้ืน่หนังสอือทุธรณต์อ่ศำลภำยใน10วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

 

貳、抗告部分 

สอง กรณีการกกกกกกก 

一、裁定 

1.ตดัสนิ 

210得抗告 

210 กกกกกกกได ้ 

210-1（一般裁定） 

如不服本裁定，應於裁定送達後 5日內向本院提出抗告狀。 

210-1(กำรตดัสนิทั่วไป) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5 

กกกกกกกกกกกกกกกกกตดัสนิ 

 

210-2（開始再審裁定抗告期間之特別規定） 

如不服本裁定，應於收受送達後 3日內向本院提出抗告狀。 

210-2(กำรก ำหนดพเิศษชว่งเวลำของกำรเร ิม่พจิำรณำตดัสนิกำรกกกกกกกซ ำ้) 

  หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนินี ้ ใหย้ืน่หนังสอืกกกกกกกตอ่ศำลภำยใน3 

วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 
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210-3（駁回聲請提審裁定抗告期間之特別規定） 

如不服本裁定，應於裁定送達後 10日內向本院提出抗告狀。 

210-3(ก ำหนดกำรพเิศษของกำรปฏเิสธกำรรอ้งขอพจิำรณำตดัสนิกำรกกกกกกก) 

   หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนินี ้ใหย้ืน่หนังสอืกกกกกกกตอ่ศำลภำยใน10 

วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

 

210-4（社會秩序維護法案件） 

如不服本裁定，得於裁定書送達之翌日起 5 日內，以書狀敘述

理由，向本庭提起抗告（須附繕本）。 

210-4(คดกีฎหมำยกำรรกัษำระเบยีบของสงัคม) 

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนินี ้

ใหย้ืน่หนังสอืแสดงเหตผุลกำรกกกกกกกตอ่ศำลภำยใน5 

วนันับจำกวนัไดร้บัหมำยตดัสนิ(ตอ้งแนบหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษร) 

211不得抗告 

211 ไม่มกีำรกกกกกกก 

211-1（一般裁定） 

不得抗告。 

211-1(กำรตดัสนิทั่วไป) 

ไม่มกีำรกกกกกกก 

211-2（附帶民事訴訟裁定移送民事庭） 

不得抗告。 

211-2(กำรด ำเนินคดแีพ่งโอนไปยงัศำลแพ่ง) 

ไม่มกีำรกกกกกกก 

212不得再抗告 

212 ไม่มกีำรกกกกกกกซ ำ้ 
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212-1（一般裁定） 

不得再抗告。 

212-1(กำรตดัสนิทั่วไป) 

ไม่มกีำรกกกกกกกซ ำ้ 

212-2（社會秩序維護法案件抗告法院之裁定） 

本裁定不得再抗告。 

212-2(กกกกกกกกำรตดัสนิของศำล กรณีกฎหมำยกำรรกัษำระเบยีบสงัคม) 

กำรตดัสนินีไ้ม่มกีำรคดัคำ้นซ ำ้ 

二、審判長、受命法官、受託法官、或檢察官所為第 416條第 1項

之處分（準抗告） 

2. 

ประธานผูพ้พิากษา,ผูพ้พิากษาแตง่ต ัง้,ผูพ้พิากษามอบหมายหรอือ ั

ยการ ลงโทษตามมาตรา416ขอ้ที1่ (กกกกกกกได)้ 

213準抗告 

 得於 5日內以書狀敍述理由，向法院聲請撤銷或變更。 

213 อนุญำตกกกกกกก 

 ยืน่หนังสอืแสดงเหตผุลยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงตอ่ศำลภำยใน5วนั 

參、覆審 

สาม การพจิารณาอกีคร ัง้ 

214聲請覆審 

   (刑事補償事件聲請人對於受理補償事件機關之決定不服)  

如不服本決定書，應於收受決定書後 20 日內，以書狀敘述理    

由，向本院提出聲請覆審狀，經由本院向司法院刑事補償法庭    

聲請覆審。 

補償支付之請求，應於本補償決定書送達後 5 年內，以書狀並    

附戶籍謄本向本院為之，逾期不為請求者，其支付請求權消滅。 

214 กำรยืน่เร ือ่งของพจิำรณำอกีคร ัง้ 
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(ผูร้อ้งขอชดเชยคดอีำญำไม่พอใจตอ่กำรตดัสนิของหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบกำ

รชดเชยคดอีำญำ) 

หำกไม่พอใจตอ่ผลกำรตดัสนิ 

ใหย้ืน่หนังสอืแสดงเหตผุลรอ้งขอตอ่ศำลด ำเนินกำรพจิำรณำอกีคร ัง้ ภำยใน 

20 วนัหลงัไดร้บัหมำยตดัสนิ 

โดยศำลจะเป็นผูย้ืน่รอ้งขอตอ่ศำลตลุำกำรในกำรพจิำรณำอกีคร ัง้ 

กำรเรยีนรอ้งคำ่ใชจ้ำ่ยกำรชดเชย 

ใหย้ืน่หนังสอืพรอ้มแนบคดัส ำเนำทะเบยีนบำ้นตอ่ศำลภำยใน 5 

ปีหลงัจำกไดร้บัหนังสอืตดัสนิชดเชย ผูท้ีร่อ้งขอเกนิเวลำทีก่ ำหนด 

จะหมดสทิธิใ์นกำรรอ้งคำ่ชดเชย 

 

肆、申復、復審 

สี ่ค ารอ้งขอ พจิารณาอกีคร ัง้ 

215申復、復審 

    （不服司法院性騷擾申訴處理評議委員會申訴決議） 

對本決議有異議者，請依司法院工作場所性騷擾防治措施申訴

及處理要點第 7 點規定，得於收到書面通知次日起 20 日內，向

司法院性騷擾申訴處理評議委員會提出申復。但申復之事由發

生在後或知悉在後者，其申復之 20 日期間自知悉時起算。申復

應以書面敍述理由，連同原申訴決議書影本，向司法院性騷擾

申訴處理評議委員會為之；亦得於收到書面通知次日起 30 日內，

繕具復審書經由本院向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。

前開申訴案經結案後，不得就同一事由再提出。 

215 ค ำรอ้งขอ พจิำรณำอกีคร ัง้ 

(ไม่พอใจตอ่มตคิณะกรรมกำรตรวจสอบรอ้งเรยีนกำรลว่งละเมดิทำงเพศแห่งศำลตุ

ลำกำร) 

ผูท้ีม่ขีอ้สงสยัตอ่มตนีิ ้

ใหร้อ้งเรยีนตำมมำตรำกำรป้องกนักำรลว่งละเมดิทำงเพศในสถำนทีศ่ำลตลุำกำรแล

ะหวัขอ้จดักำรขอ้ที7่ก ำหนด 

ยืน่ค ำรอ้งขอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบรอ้งเรยีนกำรลว่งละเมดิทำงเพศแห่งศำลตุ



12 

  中文/泰文對照-教示救濟規定 

 

ลำกำรภำยใน20วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

แตส่ำหตกุำรรอ้งขอเกดิขึน้ภำยหลงัหรอืผูท้ีร่บัรูภ้ำยหลงั 

จะนับจำกวนัทีร่บัรูเ้ป็นตน้ไป20วนัของกำรรอ้งขอ 

ตอ้งยืน่รอ้งขอเป็นหนังสอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบรอ้งเรยีนกำรลว่งละเมดิทำงเพศแห่งศำลตลุำกำร 

พรอ้มแนบส ำเนำมตริอ้งเรยีนฉบบัเดมิ 

นับจำกวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรแลว้ภำยใน 30 วนั 

ศำลจะเป็นผูย้ืน่หนังสอืพจิำรณำอกีคร ัง้ใหก้บัคณะกรรมกำรฝึกอบรมประกนัขำ้รำช

กำรเสนอพจิำรณำอกีคร ัง้ กำรรอ้งเรยีนแรกทีปิ่ดคดแีลว้ 

ไม่อนุญำตใหย้ืน่ซ ำ้เร ือ่งเดยีวกนั 


