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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสัง่ หรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา พุ ท ธศั กราช ๒๔๗๗ ซึ่ ง แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญัติใ ห้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙/๑
วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประธานศาลฎีกา
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๙ แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายจับหรือ
หมายค้น จะต้องเป็นผู้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น
และต้องมาให้ผู้พิพากษาสอบถามก่อนออกหมาย”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายจับหรือหมายค้นให้รวมถึง
(๑) ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เช่น บันทึกการสืบสวน บันทึกการสอบสวน บันทึก
สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง จากส านวนการสอบสวนที่ เ สนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา บั น ทึ ก ถ้ อ ยค าของสายลั บ หรื อ
ของเจ้าพนักงานที่ได้จากการแฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรม ข้อมูลที่ได้จากรายงานของแหล่งข่าว
ของเจ้าพนักงานหรือการหาข่าวจากผู้กระทาความผิดที่ทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อมูลที่ได้จาก
การรายงานเฝ้ า สั ง เกตการณ์ ข องเจ้ า พนั ก งานที่ ท าไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร รวมทั้ ง หมายจั บ เดิ ม
และหมายเรียก (ถ้ามี) โดยเอกสารหลักฐานดังกล่าวจะทาเป็นสาเนารับรองถูกต้องโดยผู้ร้องขอก็ได้
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(๒) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือที่ได้จากการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ เครื่องมือตรวจพิสูจน์ของกลาง ชุดตรวจ
พิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องจับเท็จ เครื่องมือตรวจโลหะ และเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม
(๓) ข้อมูลที่ไ ด้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลที่ได้จ ากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โปรแกรมสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
(๔) ข้อมูลที่ได้จากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา (อ.ก. ๒๙)”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ การร้องขอและการออกหมายขั ง ข้อ ๓๙ ถึงข้อ ๔๔
แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคาสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๓
การร้องขอและการออกหมายขัง
การร้องขอ
ข้อ ๓๙ พนั ก งานอัย การหรือ พนักงานสอบสวนซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายขังจะต้องเป็น
ผู้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้นและต้องมาให้ผู้พิพากษาสอบถาม
ก่อนออกหมาย
ข้อ ๔๐ คาร้องขอให้ศาลออกหมายขัง
(๑) ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล อายุ หมายเลขประจาตั วประชาชน (หรือหลักฐานแสดงตัวตน)
อาชีพของผู้ต้องหาหรือจาเลย ข้อหาและอัตราโทษ วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ พฤติการณ์แห่งคดี
เหตุแห่งการออกหมายขัง และแนบภาพถ่ายปัจจุบันของผู้ต้องหาหรือจาเลย พร้อมเสนอพยานหลักฐาน
เช่น ผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือพยานหลักฐานสาคัญอื่นที่สนับสนุน
เหตุแห่งการออกหมายขังและระยะเวลาที่จะขอให้ศาลสั่งขัง
(๒) ถ้าผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นศาลได้ออกหมายจับไว้ ให้แสดงหมายหรือระบุรายละเอียด
ของหมายดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่เป็นการร้องขอครั้งแรกในระหว่างสอบสวนต้องระบุวันเวลาที่จับกุม รวมทั้ง
วันเวลาที่ผู้ต้องหาถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวนไว้ด้วย
(๔) ให้ใช้แบบพิมพ์คาร้องขอหมายขังตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ในกรณีที่พนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ประสงค์จะร้องขอให้ขังจาเลยระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง หรือ
พิจารณา โจทก์ต้องระบุความประสงค์เช่นว่านั้น รวมทั้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งมาในคาฟ้อง
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การไต่สวน
ข้อ ๔๑ การพิจารณาคาร้องขอหมายขังระหว่างสอบสวน แม้ผู้ต้องหาไม่คัดค้าน แต่ศาล
ต้องพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทาความผิดอาญา หากมีการจับกุม
ผู้ต้องหา การจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ต้องหาถูกควบคุมเกินกาหนดเวลาตามกฎหมาย
หรือไม่ ศาลไม่พึงออกหมายขังผู้ต้องหาโดยพิจารณาแต่คาร้องขอหมายขังและบันทึกการจับกุมเพียงลาพัง
ผู้ร้องมีห น้ าที่ในการเสนอพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง โดยให้นาหลักเกณฑ์ในการเสนอ
พยานหลักฐานและการรับฟังพยานหลักฐานตามข้อ ๑๖ ถึงข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การออกหมายขังด้วย
โดยอนุโลม
เมื่อผู้ต้องหาต้องขังในระหว่างสอบสวนครบ ๔๘ วันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนร้องขอให้ขังผู้ต้องหานั้นต่อไปอีก จะต้องอ้ างเหตุจาเป็นมาในคาร้องขอด้วย และศาลจะสั่ง
อนุญาตให้ขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจาเป็นดังกล่าว และ
ได้นาพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาลแล้ว
ในการไต่ส วนตามความในข้ อนี้ ผู้ ต้ อ งหามีสิ ทธิ แต่งทนายความเพื่ อแถลงข้ อ คัด ค้านและ
ซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าต้องการทนายความหรือไม่
หากผู้ต้องหาต้องการ ให้ศาลตั้งทนายความให้ เมื่อทนายความผู้นั้นได้ทาหน้าที่แล้วให้ศาลกาหนด
จ านวนเงิ น รางวั ล และค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ต ามระเบี ย บที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมก าหนด โดยเบิ ก จ่ า ยจาก
เงินงบประมาณของศาล
ข้ อ ๔๒ การออกหมายขั ง ในความผิ ด อาญาซึ่ ง มี อั ต ราโทษจ าคุ ก อย่ า งสู ง ไม่ เ กิ น สามปี
ต้องปรากฏด้ว ยว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหานั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
ความผิ ด อาญาซึ่ง มีอั ต ราโทษจ าคุกอย่ างสูง เกิ นสามปี แม้ ป รากฏหลั กฐานตามสมควรว่า
ผู้ต้องหาน่าจะได้กระทาความผิด แต่หากไม่ปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิง
กับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ศาลจะไม่ออกหมายขังก็ได้
ข้ อ ๔๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาว่ า ผู้ ต้ อ งหาอาจจะหลบหนี จะไปยุ่ ง เหยิ ง กั บ
พยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่ศาลรวบรวมข้อมูลของผู้ต้องหา
และพฤติการณ์แห่งคดีเพื่อประเมินความเสี่ยงดังกล่าวตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๔๔ การพิจารณาสั่งคาร้องขอหมายขังนั้น ให้ศาลคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
จิตใจ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นตามกฎหมายของผู้เสียหายหรือพยาน โดยอาจพิจารณาความคิดเห็นของ
บุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบการสั่งคาร้องขอหมายขังหรือคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
การออกหมาย
ข้อ ๔๔/๑ แม้เป็นกรณีที่มีเหตุออกหมายขัง แต่ถ้าศาลเห็นว่ายังมีวิธีป้องกันมิให้ผู้ต้องหา
หรือจาเลยหลบหนี หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้ ศาลจะงด
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ออกหมายขังและปล่อยชั่วคราวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยนัน้ ก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ไม่ตัดอานาจพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการที่จะดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ ต่อไป
ถ้าความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความได้ หรือเป็นกรณี
ที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยมาปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการออกหมายจับ พึงพิจารณาดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๔/๒ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจาเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้ศาลไต่สวนว่า
มีเหตุตามข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๒ ที่จะออกหมายขังผู้นั้นไว้หรือไม่ หากมีเหตุที่จะออกหมายขัง
ศาลอาจสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปควบคุมและบาบัดรักษาในสถานบาบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ หรือส่งตัวผู้นั้นให้ผู้อนุบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือบุคคลอื่นที่เต็มใจรับไป
ดูแลรักษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔ วรรคสอง แทนการออกหมายขัง
ก็ได้
ข้อ ๔๔/๓ การกาหนดระยะเวลาในการสั่งขังผู้ต้องหา นอกจากพิจารณาอัตราโทษตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ ว ให้ ศ าลพิ จ ารณาความจ าเป็ น ในการสอบสวนและระยะเวลาที่ เ หมาะสมใน
การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย โดยสอบถามหรือไต่สวนพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการให้ได้ความว่า พยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมนั้นมีความสาคัญหรือมีความเกี่ยวพัน
ในคดีอย่างไร มีอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างไรที่ทาให้การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ และการคุมขังผู้ต้องหา
ต่อไปยังมีความจาเป็นต่อการสอบสวนส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไร
หากผู้ ต้ อ งหาไม่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยชั่ ว คราว ศาลพึ ง ก าหนดระยะเวลาในการออกหมายขั ง
โดยคานึงถึงโทษจาคุกหรือโทษปรับที่อาจได้รับตามพฤติการณ์แห่งคดี ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคุมขัง
เกินกว่ากาหนดโทษจาคุกหรือโทษปรับ
ข้อ ๔๔/๔ คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องโดยศาลไม่เคยออกหมายขังจาเลยในคดีนั้น
มาก่อน หากศาลจะสั่งขังจาเลยในระหว่างพิจารณา ให้พิจารณาตามความในข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓
ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๔/๑ โดยอนุโลม
คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจาเลยมาศาลแล้ว หากศาลจะสั่งขังจาเลย
ในระหว่างพิจารณา ให้พิจารณาตามความในข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๔/๑ โดยอนุโลม
ข้ อ ๔๔/๕ บรรดาเอกสารหรื อ ภาพถ่ า ยที่ ป รากฏชื่ อ หรื อ ที่ อ ยู่ ข องผู้ เ สี ย หายหรื อ พยาน
ที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเสนอเป็นพยานหลักฐานต่อศาลในการร้องขอหมายขังผู้ต้องหา
หรือจาเลย เมื่อเสร็จการพิจารณาในชั้นนี้แล้ว ให้ใส่ซองปิดผนึกแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้”
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