
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีาร
เกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกอบมาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๕๙/๑  
วรรคสาม  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประธานศาลฎีกา 
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  "ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๙  แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

“พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือต ารวจ  หรือเจ้าพนักงานอื่นซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายจับหรือ
หมายค้น  จะต้องเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น  
และต้องมาให้ผู้พิพากษาสอบถามก่อนออกหมาย” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายจับหรือหมายค้นให้รวมถึง  
(๑) ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน  เช่น  บันทึกการสืบสวน  บันทึกการสอบสวน  บันทกึ

สรุปข้อเท็จจริงจากส านวนการสอบสวนที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  บันทึกถ้อยค าของสายลับหรือ  
ของเจ้าพนักงานที่ได้จากการแฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรม  ข้อมูลที่ได้จากรายงานของแหล่งข่าว 
ของเจ้าพนักงานหรือการหาข่าวจากผู้กระท าความผิดที่ท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และข้อมูลที่ได้จาก
การรายงานเฝ้าสังเกตการณ์ของเจ้าพนักงานที่ท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งหมายจับเดิม  
และหมายเรียก  (ถ้ามี)  โดยเอกสารหลักฐานดังกลา่วจะท าเป็นส าเนารับรองถูกต้องโดยผูร้้องขอก็ได ้  

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๒) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์  หรือที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยี  เช่น  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ของกลาง  ชุดตรวจ
พิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่  เคร่ืองจับเท็จ  เคร่ืองมือตรวจโลหะ  และเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ทางพันธกุรรม   

(๓) ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ข้อมูลที่ได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
โปรแกรมสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์อื่น 

(๔) ข้อมูลที่ได้จากหนังสือของพนกังานอยัการเร่ืองขอให้จัดการใหไ้ด้ตัวผู้ต้องหา  (อ.ก.  ๒๙)” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๓  การร้องขอและการออกหมายขัง  ข้อ  ๓๙  ถึงข้อ  ๔๔  

แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
การร้องขอและการออกหมายขัง 

 
 

การร้องขอ 
ข้อ  ๓๙ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายขังจะต้องเป็น 

ผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้นและต้องมาให้ผู้พิพากษาสอบถาม
ก่อนออกหมาย 

ข้อ  ๔๐ ค าร้องขอให้ศาลออกหมายขงั   
(๑) ต้องระบุชื่อ  ชื่อสกุล  อายุ  หมายเลขประจ าตัวประชาชน  (หรือหลักฐานแสดงตัวตน)  

อาชีพของผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ข้อหาและอัตราโทษ  วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ  พฤติการณ์แห่งคดี  
เหตุแห่งการออกหมายขัง  และแนบภาพถ่ายปัจจุบันของผู้ต้องหาหรือจ าเลย  พร้อมเสนอพยานหลกัฐาน  
เช่น  ผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง  หรือพยานหลักฐานส าคัญอื่นที่สนบัสนนุ
เหตุแห่งการออกหมายขังและระยะเวลาที่จะขอใหศ้าลสั่งขัง 

(๒) ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นศาลได้ออกหมายจับไว้  ให้แสดงหมายหรือระบุรายละเอียด  
ของหมายดังกล่าว 

(๓) ในกรณีที่เป็นการร้องขอคร้ังแรกในระหว่างสอบสวนต้องระบุวันเวลาที่ จับกุม  รวมทั้ง 
วันเวลาที่ผู้ต้องหาถกูน าตัวไปถึงทีท่ าการของพนกังานสอบสวนไวด้้วย   

(๔) ให้ใช้แบบพิมพ์ค าร้องขอหมายขังตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมก าหนด 
ในกรณีที่พนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ประสงค์จะร้องขอใหข้ังจ าเลยระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง  หรือ

พิจารณา  โจทก์ต้องระบุความประสงค์เช่นว่านั้น  รวมทั้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งมาในค าฟ้อง 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



การไต่สวน 
ข้อ  ๔๑  การพิจารณาค าร้องขอหมายขังระหว่างสอบสวน  แม้ผู้ต้องหาไม่คัดค้าน  แต่ศาล  

ต้องพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระท าความผิดอาญา  หากมีการจับกุม
ผู้ต้องหา  การจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  และผู้ต้องหาถูกควบคุมเกินก าหนดเวลาตามกฎหมาย
หรือไม่  ศาลไม่พึงออกหมายขังผู้ต้องหาโดยพิจารณาแต่ค าร้องขอหมายขังและบันทึกการจับกุมเพียงล าพัง   

ผู้ ร้องมีหน้าที่ในการเสนอพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  โดยให้น าหลักเกณฑ์ในการเสนอ 
พยานหลักฐานและการรับฟังพยานหลักฐานตามข้อ  ๑๖  ถึงข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับแก่การออกหมายขังด้ วย 
โดยอนุโลม 

เม่ือผู้ต้องหาต้องขังในระหว่างสอบสวนครบ  ๔๘  วันแล้ว  หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนร้องขอให้ขังผู้ต้องหานั้นต่อไปอีก  จะต้องอ้างเหตุจ าเป็นมาในค าร้องขอด้วย  และศาลจะสั่ง
อนุญาตให้ขังต่อไปได้ก็ต่อเม่ือพนกังานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจ าเป็นดังกลา่ว  และ
ได้น าพยานหลักฐานมาใหศ้าลไตส่วนจนเปน็ที่พอใจแก่ศาลแล้ว 

ในการไต่สวนตามความในข้อนี้  ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพ่ือแถลงข้อคัดค้านและ 
ซักถามพยาน  ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความ  ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าต้องการทนายความหรือไม่   
หากผู้ต้องหาต้องการ  ให้ศาลตั้งทนายความให้  เม่ือทนายความผู้นั้นได้ท าหน้าที่แล้วให้ศาลก าหนด
จ านวนเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด   โดยเบิกจ่ายจาก  
เงินงบประมาณของศาล   

ข้อ  ๔๒  การออกหมายขังในความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี   
ต้องปรากฏด้วยว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหานั้นจะหลบหนี  หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน   
หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี  แม้ปรากฏหลักฐานตามสมควรว่า
ผู้ต้องหาน่าจะได้กระท าความผิด  แต่หากไม่ปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี  จะไปยุ่งเหยงิ
กับพยานหลักฐาน  หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น  ศาลจะไม่ออกหมายขังก็ได้ 

ข้อ  ๔๓  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่ าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี  จะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน  หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือไม่  ให้เจ้าหน้าที่ศาลรวบรวมข้อมูลของผู้ต้องหา
และพฤติการณ์แห่งคดีเพ่ือประเมินความเสี่ยงดังกล่าวตามที่ส านักงานศาลยตุิธรรมก าหนด 

ข้อ  ๔๔  การพิจารณาสั่งค าร้องขอหมายขังนั้น  ให้ศาลค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต  ร่างกาย  
จิตใจ  ทรัพย์สิน  และสิทธิอื่นตามกฎหมายของผู้เสียหายหรือพยาน  โดยอาจพิจารณาความคิดเห็นของ
บุคคลดังกล่าวเพ่ือประกอบการสั่งค าร้องขอหมายขงัหรือค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราว   

การออกหมาย 
ข้อ  ๔๔/๑  แม้เป็นกรณีที่มีเหตุออกหมายขัง  แต่ถ้าศาลเห็นว่ายังมีวิธีป้องกันมิให้ผู้ต้องหา  

หรือจ าเลยหลบหนี  หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นได้  ศาลจะงด 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ออกหมายขังและปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนัน้ก็ได้  กรณีเช่นว่านี้  ไม่ตัดอ านาจพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการทีจ่ะด าเนนิการตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๘๗  ต่อไป 

ถ้าความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันยอมความได้  หรือเป็นกรณี  
ที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการออกหมายจับ  พึงพิจารณาด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๔๔/๒  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจ าเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้  ให้ศาลไต่สวนว่า 
มีเหตุตามข้อ  ๔๑  วรรคหนึ่ง  และข้อ  ๔๒  ที่จะออกหมายขังผู้นัน้ไว้หรือไม่  หากมีเหตุที่จะออกหมายขงั   
ศาลอาจสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปควบคุมและบ าบัดรักษาในสถานบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๓๖  หรือส่งตัวผู้นั้นให้ผู้อนุบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือบุคคลอื่นที่เต็มใจรับไป 
ดูแลรักษา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แทนการออกหมายขงั 
ก็ได้ 

ข้อ  ๔๔/๓  การก าหนดระยะเวลาในการสั่งขังผู้ต้องหา  นอกจากพิจารณาอัตราโทษตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว  ให้ศาลพิจารณาความจ าเป็นในการสอบสวนและระยะเวลาที่เหมาะสมใน  
การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ ประกอบด้วย  โดยสอบถามหรือไต่สวนพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน  
อัยการให้ได้ความว่า  พยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมนั้นมีความส าคัญหรือมีความเกี่ยวพัน 
ในคดีอย่างไร  มีอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างไรที่ท าให้การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ  และการคุมขังผู้ต้องหา
ต่อไปยังมีความจ าเป็นต่อการสอบสวนส่วนทีย่ังไม่แลว้เสร็จอย่างไร   

หากผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว  ศาลพึงก าหนดระยะเวลาในการออกหมายขัง 
โดยค านึงถึงโทษจ าคุกหรือโทษปรับที่อาจได้รับตามพฤติการณ์แห่งคดี  ทั้งนี้  เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกคุมขงั
เกินกว่าก าหนดโทษจ าคุกหรือโทษปรับ   

ข้อ  ๔๔/๔  คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องโดยศาลไม่เคยออกหมายขังจ าเลยในคดนีัน้
มาก่อน  หากศาลจะสั่งขังจ าเลยในระหว่างพิจารณา  ให้พิจารณาตามความในข้อ  ๔๑  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๔๓   
ข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๔/๑  โดยอนุโลม 

คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์  เม่ือศาลประทับฟ้องและได้ตัวจ าเลยมาศาลแล้ว  หากศาลจะสั่งขังจ าเลย 
ในระหว่างพิจารณา  ให้พิจารณาตามความในข้อ  ๔๒  ข้อ  ๔๓  ข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๔/๑  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๔๔/๕  บรรดาเอกสารหรือภาพถ่ายที่ปรากฏชื่อหรือที่อยู่ของผู้เสียหายหรือพยาน   
ที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเสนอเป็นพยานหลักฐานต่อศาลในการร้องขอหมายขังผู้ต้องหา
หรือจ าเลย  เม่ือเสร็จการพิจารณาในชั้นนี้แล้ว  ให้ใส่ซองปิดผนกึแล้วให้เจ้าหนา้ที่เกบ็รักษาไว”้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

ปิยกุล  บุญเพ่ิม 
ประธานศาลฎีกา 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕


