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ขอบังคับของประธานศาลฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑ บัญญัติใหการจับ คุมขัง
ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหการออกคําสั่งหรือหมายอาญาของศาล
เปนไปอยางเหมาะสม เปนหลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สมควรวางหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งและหมายอาญาไวเพื่อถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ วรรคสาม มาตรา ๕๙/๑ วรรคสาม
มาตรา ๗๗ วรรคสอง และมาตรา ๙๖ (๓) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.
๒๕๔๗ ประธานศาลฎีกาออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้แทน
หมายอาญา
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ หมายอาญาตองมีขอความ รูปแบบ ขนาดและสีตามแบบพิมพของศาล ดังนี้
(๑) หมายจับ แบบพิมพ ๔๗ (สีขาว)
(๒) หมายคน แบบพิมพ ๔๘ (สีขาว)
(๓) หมายขังระหวางสอบสวน แบบพิมพ ๔๙ (สีฟา)
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(๔) หมายขังระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา แบบพิมพ ๕๐ (สีเขียว)
(๕) หมายจําคุกและกักขังระหวางอุทธรณฎีกา หมายกักขังระหวางอุทธรณฎีกา หรือหมายจําคุก
ระหวางอุทธรณฎีกา แบบพิมพ ๕๑ แบบพิมพ ๕๑ ทวิ หรือแบบพิมพ ๕๑ ตรี ตามลําดับ (สีเหลือง)
(๖) หมายจําคุกและกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด หมายกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด หรือหมายจําคุกเมื่อคดี
ถึงที่สุด แบบพิมพ ๕๒ แบบพิมพ ๕๒ ทวิ หรือแบบพิมพ ๕๒ ตรี ตามลําดับ (สีแดง)
(๗) หมายปลอย แบบพิมพ ๕๓ (สีสม)
ขอ ๕ การออกหมายอาญาตองกระทําโดยรวดเร็ว มีรูปแบบ ขนาดและสีตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๔ ระบุวัน เดือน ปที่ออกหมาย เขียนหรือพิมพขอความใหละเอียดถูกตอง ชัดเจนครบถวน และ
เรียงลําดับกันไปสําหรับหมายอาญาแตละชนิด
ขอ ๖ ใหศาลจัดสงตัวอยางลายมือชื่อผูพิพากษาทุกคนที่มีหนาที่ออกหมายในศาลไปให
ผูบัญชาการเรือนจําและผูควบคุมดูแลสถานที่กักขังแหงทองที่ที่ศาลนั้นตั้งอยูเพื่อใชในการตรวจสอบ
ลายมือชื่อในหมาย หากผูพิพากษาคนใดพนจากหนาที่ดังกลาวแลวก็ใหแจงไปใหทราบดวย
ขอ ๗ การที่พนักงานสอบสวนแจงขอหาใหผูตองหาซึ่งเขาหาพนักงานสอบสวนเองทราบ
ไมถือเปนการจับ อันจะตองนําวิธีการผัดฟองฝากขังมาใชบังคับ
หมวด ๒
หมายจับ หมายคน
สวนที่ ๑
การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน ในกรณีปกติ
ศาลที่มีอํานาจออกหมาย
ขอ ๘ การรองขอใหออกหมายจับ ใหรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจชําระคดีหรือศาลที่มีเขต
อํานาจเหนือทองที่ที่จะทําการจับ สวนการรองขอใหออกหมายคน ใหรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจ
เหนือทองที่ที่จะทําการคน
การรองขอใหออกหมายจับหรือหมายคนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว ใหรองขอตอศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลจังหวัด หรือศาล
แขวงที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้น แตเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่แหงใด
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มีความพรอมที่จะออกหมายจับหรือหมายคนตามขอบังคับนี้ และไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
การนั้นแลว ก็ใหรองขอหมายจับหรือหมายคนตอศาลเยาวชนและครอบครัวแหงนั้นไดดวย
การรองขอใหออกหมายจับหรือหมายคนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษ
ใหรองขอตอศาลชํานัญพิเศษที่มีเขตอํานาจชําระคดีนั้น แตถาจะทําการจับหรือคนในจังหวัดอื่นนอก
กรุงเทพมหานคร ใหรองขอตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้นไดดวย
ผูรองขอใหออกหมาย
ขอ ๙ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่นซึ่งรองขอใหศาลออกหมายจับ
หรือหมายคน จะตองเปนผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่รองขอออกหมายนั้น
และตองพรอมที่จะมาใหผูพิพากษาสอบถามกอนออกหมายไดทันที
ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่นเปนผูรองขอ ผูนั้นตองดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ
สามขึ้นไป ในกรณีที่เปนตํารวจ ผูนั้นตองมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีขึ้นไป
รายละเอียดแหงคํารองและเอกสารประกอบ
ขอ ๑๐ คํารองขอใหศาลออกหมายจับ ตองมีรายละเอียดและเอกสารประกอบดังตอไปนี้
(๑) ตองระบุชื่อตัว ชื่อสกุล รูปพรรณ อายุ อาชีพ หมายเลขประจําตัวประชาชนของบุคคล
ที่จะถูกจับเทาที่ทราบ
(๒) ตองระบุเหตุที่จะออกหมายจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖
พรอมทั้งสําเนาเอกสารซึ่งสนับสนุนเหตุแหงการออกหมายจับ
(๓) แนบแบบพิมพหมายจับที่กรอกขอความครบถวนแลวพรอมสําเนา รวมทั้งเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ เชน บันทึกคํารองทุกข หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข เปนตน มาทายคํารอง
ขอ ๑๑ คํารองขอใหศาลออกหมายคน ตองมีรายละเอียดและเอกสารประกอบดังตอไปนี้
(๑) ตองระบุลักษณะสิ่งของที่ตองการหาและยึด หรือชื่อตัว ชื่อสกุล รูปพรรณ อายุของ
บุคคลที่ตองการหา และสถานที่ที่จะคน ระบุบานเลขที่ ชื่อตัว ชื่อสกุลและสถานะของเจาของหรือ
ผูครอบครองเทาที่ทราบ หากไมสามารถระบุบานเลขที่ที่จะคนได ใหทําแผนที่ของสถานที่ที่จะคนและ
บริเวณใกลเคียงแทน
(๒) ตองระบุเหตุที่จะออกหมายคน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๙
พรอมสําเนาเอกสารซึ่งสนับสนุนเหตุแหงการออกหมายคน
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(๓) แนบแบบพิมพหมายคนที่กรอกขอความครบถวนแลวพรอมสําเนา รวมทั้งเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ เชน บันทึกคํารองทุกข หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข เปนตน มาทายคํารอง
วิธีการยื่นและรับคํารอง
ขอ ๑๒ ใหผูรองขอหรือเจาพนักงานผูรับมอบหมายจากผูรองขอนําคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑ ใสซองปดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นตอศาลที่ขอใหออกหมายนั้น
เมื่อไดรับซองคํารอง ใหเจาหนาที่ศาลลงเลขรับไวบนซองและลงสารบบไว โดยไมตอ งเปดซอง
แลวนําซองคํารองเสนอตอผูพิพากษาซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือผูพิพากษา
หัวหนาศาล เพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว
การรองขอใหออกหมายนอกเวลาทําการปกติ
ขอ ๑๓ กรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ ใหดําเนินการเชนเดียวกับการรองขอในเวลา
ปกติตามขอ ๑๐ ถึงขอ ๑๒ โดยใหผูพิพากษาซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดี ผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือ
จากผูพิพากษาหัวหนาศาล เปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาสั่ง และใหผูพิพากษามาอยูประจําที่ศาล
แตหากมีเหตุจําเปนไมอาจมาอยูที่ศาลได ผูพิพากษาจะตองอยูในพื้นที่ที่สามารถติดตอเพื่อเสนอคํารอง
ไดโดยสะดวก ในกรณีนี้ ผูรองขออาจนําคํารองไปยื่นตอผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายนั้นโดยตรงก็ได
โดยติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ศาลที่ประจําอยูที่ศาลนั้น เพื่อทราบถึงสถานที่ที่จะนําคํารองไปยื่น
และใหเจาหนาที่ผูนั้นแจงผูพิพากษาทราบโดยเร็ว
การเสนอพยานหลักฐานในการขอใหออกหมายจับหรือหมายคน
ขอ ๑๔ การรองขอใหออกหมายจับ ผูรองขอตองเสนอพยานหลักฐานตามสมควรวา ผูจะถูกจับ
นาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือนาจะไดกระทําความผิดอาญา
และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น
ถาผูจะถูกจับไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด โดยไมมีขอแกตัวอันควร
ใหสันนิษฐานวาผูนั้นจะหลบหนี
ขอ ๑๕ การรองขอใหออกหมายคน ผูรองขอตองเสนอพยานหลักฐานที่นาเชื่อวาบุคคลหรือ
สิ่งของที่คนหาอยูในสถานที่ที่จะคน และ
๑๕.๑ กรณีคนหาสิ่งของ
(๑) สิ่งของนั้นจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง
หรือพิจารณา
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(๒) สิ่งของนั้นมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด หรือ
(๓) เปนสิ่งของซึ่งตองยึดหรือริบตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่
จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไมไดแลว
๑๕.๒ กรณีคนหาบุคคล
(๑) บุคคลนั้นถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ
(๒) มีหมายใหจับบุคคลนั้น
ขอ ๑๖ การเสนอพยานหลักฐานตอผูพิพากษา ใหผูรองขอสาบานหรือปฏิญาณตนและแถลง
ด ว ยตนเอง รวมทั้ ง ตอบคํ า ถามของผู พิ พ ากษาเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสื บ สวนสอบสวนหรื อ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนถึงเหตุแหงการขอออกหมายนั้น
ผูรูเห็นเหตุการณหรือทราบขอมูลอันเปนเหตุแหงการออกหมายจับหรือหมายคนควรมาเบิก
ความตอผูพิพากษาดวยตนเอง และหากบุคคลดังกลาวมาเบิกความใหผูพิพากษาบันทึกสาระสําคัญ
โดยยอและใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อไว
ในกรณีที่ผูรูเห็นเหตุการณหรือทราบขอมูลตามวรรคสองไมสามารถมาเบิกความตอผูพิพากษาได
ผูรองขออาจใชบันทึกถอยคําของบุคคลดังกลาวที่ไดสาบานตนวาจะใหถอยคําตามความเปนจริง และได
กระทําตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญนั้น
ไดลงลายมือชื่อรับรองวาไดมีการใหถอยคําตรงตามบันทึก เสนอเปนพยานหลักฐานประกอบคําเบิกความ
ของผูรองขอก็ได
ขอ ๑๗ พยานหลักฐานที่อาจพิสูจนไดวามีเหตุสมควรในการออกหมายจับหรือหมายคน
ใหรวมถึง
(๑) ขอมูลที่ไดจากการสืบสวนสอบสวน เชน บันทึกการสอบสวน บันทึกถอยคําของสายลับ
หรือของเจาพนักงานที่ไดจากการแฝงตัวเขาไปในองคกรอาชญากรรม ขอมูลที่ไดจากรายงานของ
แหลงขาวของเจาพนักงานหรือการหาขาวจากผูกระทําความผิดที่ทําไวเปนลายลักษณอักษร และขอมูล
ที่ไดจากรายงานการเฝาสังเกตการณของเจาพนักงานที่ทําไวเปนลายลักษณอักษร เปนตน
(๒) ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร หรื อ ที่ ไ ด จ ากการใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี เชน เครื่องมือตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ เครื่องมือตรวจพิสูจนของกลาง
เครื่องจับเท็จ เครื่องมือตรวจโลหะ และเครื่องมือตรวจพิสูจนทางพันธุกรรม เปนตน
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(๓) ขอมูลที่ไดจากสื่ออิเล็ กทรอนิกส เชน ข อ มูลที่ไดจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรื อ
อินเตอรเน็ต เปนตน
(๔) ขอมูลที่ไดจากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องขอใหจัดการใหไดตัวผูตองหา (อ.ก. ๒๙)
ขอ ๑๘ ในการรั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ญ าตให อ อกหมายจั บ หรื อ หมายค น
ผูพิพากษาไมจําตองถือเครงครัดเชนเดียวกับการรับฟงพยานหลักฐานที่ใชพิสูจนความผิดของจําเลย
การทําคําสั่งและการออกหมาย
ขอ ๑๙ คําสั่ งของศาลในการอนุ ญาตให ออกหมายหรื อยกคํา รอ ง จะต องระบุเ หตุผ ลให
ครบถวนและชัดแจง
ขอ ๒๐ หมายคนตองระบุชื่อและตําแหนงของเจาพนักงานผูมีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการ
ตามหมายคนและอาจระบุชื่อไวหลายคนตามคํารองขอก็ไดหากมีเหตุสมควร แตทั้งนี้ เจาพนักงาน
ดังกลาวจะตองเปนพนักงานฝายปกครองตั้งแตระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีขึ้น
ไปเทานั้น
หมายค น ต อ งระบุ ส ถานที่ วั น และระยะเวลาที่ จ ะเริ่ ม ทํ า การค น ให ชั ด เจน โดยให ร ะบุ
ระยะเวลาสิ้นสุดไวดวย หากไมอาจระบุเวลาสิ้นสุดได ใหระบุวาคนไดติดตอกันไปจนเสร็จสิ้น ในการกําหนด
สถานที่ วัน และระยะเวลาใหศาลสอบถามผูรองขอถึงความจําเปนและเหมาะสมในทางปฏิบัติไวดวย
การขอหมายคนโดยกําหนดสถานที่หลายแหงเกินจําเปนหรือกําหนดชวงเวลาไวหลายวัน
เพื่อเลือกทําการคนในวันใดวันหนึ่งจะกระทําไมได ในกรณีที่สถานที่ที่จะคนอยูหางไกลอาจขอใหศาล
ออกหมายคนลวงหนาไดตามสมควรแกพฤติการณแหงคดี
ขอ ๒๑ การขอออกหมายในเวลาทําการปกติ เมื่อผูพิพากษาอนุญาตใหออกหมาย ใหผูพิพากษา
มอบตนฉบับหมาย พยานหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ใสซองปดผนึกคืนใหแกผูรองขอ สวนคํารอง
คําสั่งอนุญาต สําเนาหมายและสําเนาพยานหลักฐานสําคัญที่สนับสนุนเหตุแหงการออกหมายจับหรือ
หมายคน ใหใสซองปดผนึกเก็บไวที่ศาล เพื่อรอรับรายงานการจับหรือการคนจากผูรองขอตอไป
กรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ เมื่อผูพิพากษาอนุญาตใหออกหมาย ใหผูพิพากษา
มอบตนฉบับหมาย พยานหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ใสซองปดผนึกคืนใหแกผูรองขอ สวนคํารอง
คําสั่งอนุญาต สําเนาหมายและสําเนาพยานหลักฐานสําคัญที่สนับสนุนเหตุแหงการออกหมายจับหรือ
หมายคนใหใสซองปดผนึกเก็บไวเอง แลวนําไปเก็บไวที่ศาลในโอกาสแรกที่ทําได ทั้งนี้ อยางชาที่สุด
ตองเปนวันแรกที่ศาลเปดทําการ เพื่อรอรับรายงานการจับหรือการคนจากผูรองขอตอไป
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูพิพากษาออกหมายจับเอง เชน จําเลยหลบหนีในระหวางปลอยชั่วคราว
จําเลยผูไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติหรือพยานไมมาศาลตามหมายเรียก ถาจําเลยหรือบุคคล
ที่จะถูกจับมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในกรุงเทพมหานคร ใหศาลสงหมายจับไปยังผูบัญชาการตํารวจนครบาล
หากอยูในตางจังหวัดใหสงไปยังผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้ ศาลจะสงหมายจับไปให
หัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของดวยก็ได
การรายงานการปฏิบัติตามหมาย
ขอ ๒๓ เมื่อเจาพนักงานจับบุคคลตามหมายจับไดแลว ใหเจาพนักงานที่เกี่ยวของรายงานให
ศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็ว แตตองไมชากวา ๗ วัน นับแตวันจับ
เมื่อเจาพนักงานไดจัดการตามหมายคนแลว ใหบันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้นวาจัดการ
ตามหมายไดหรือไม แลวใหสง บันทึกไปยังศาลที่ออกหมายโดยเร็วแตตองไมชากวา ๑๕ วัน นับแตวัน
จัดการตามหมาย ทั้งนี้ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามหมายคนจะรองขอใหศาลออกหลักฐาน
การตรวจคน พรอมสําเนาบันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพยที่ไดจากการตรวจคนนั้นใหก็ได
ใหศาลกําชับใหมีการปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด และเพื่อประโยชนในการใชดุลพินิจของ
ผูพิพากษาสําหรับการพิจารณาคํารองขอใหออกหมาย ใหแตละศาลจัดทําสถิติขอมูลการปฏิบัติตามหมายจับ
และหมายคนของแตละหนวยงานที่ยื่นคํารองขอออกหมายแจงใหผูพิพากษาในศาลทุกคนทราบทุกเดือน
การเพิกถอนหมายจับหรือหมายคน
ขอ ๒๔ เมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับหรือหมายคน ใหเจาพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
รายงานหรือแจงใหศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็ว ในกรณีเชนนี้ใหผูพิพากษาไตสวนและมีคําสั่งเปนการดวน
เมื่อผูพิพากษามีคําสั่งใหเพิกถอนหมายจับหรือหมายคนแลว ใหผูพิพากษาแจงใหเจาพนักงาน
ที่เกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวของอาจรองขอใหผูพิพากษาออกหลักฐานการเพิกถอนหมายจับ
หรือหมายคนนั้นใหก็ได
สวนที่ ๒
การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน ในกรณีพิเศษ

การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน นอกเขตศาล
ขอ ๒๕ เจาพนักงานซึ่งจะทําการจับหรือคนนอกเขตศาลอาญาจะรองขอใหออกหมายจับ
หรือหมายคนตอศาลอาญาไดตอเมื่อเปนกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งและการรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจ
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จะเกิดความลาชาเสียหายอยางรายแรงตอการปฏิบัติหนาที่ เชน ผูจะถูกออกหมายจับกําลังจะหลบหนี
หรือสิ่งของที่ตองการจะหาหรือยึดกําลังจะถูกโยกยายหรือถูกทําลาย
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่น ผูนั้นตองดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับเกาขึ้นไป ในกรณีที่เปนตํารวจ ผูนั้นตองมียศตั้งแตชั้นพลตํารวจตรีขึ้นไป
ขอ ๒๗ คําสั่งของศาลอาญาในการอนุญาตใหออกหมายหรือยกคํารองตองมีผูพิพากษาอยาง
นอยสองคนเปนองคคณะและจะเปนผูพิพากษาประจําศาลไดไมเกินหนึ่งคน
การรองขอและการออกหมายจับ หมายคน โดยทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ๒๘ ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรซึ่งผูรองขอไมอาจไปพบผูพิพากษาได ผูรองขอ
อาจรองขอตอผูพิพากษาทางโทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
ที่เหมาะสม เพื่อขอใหศาลออกหมายจับหรือหมายคนก็ได
ขอ ๒๙ ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่นเปนผูรองขอ ผูนั้นตองดํารงตําแหนง
ตั้งแตระดับแปดขึ้นไป ในกรณีที่เปนตํารวจ ผูนั้นตองมียศตั้งแตชั้นพันตํารวจเอกขึ้นไป
ขอ ๓๐ การรองขอตามขอ ๒๘
(๑) หากสามารถทําใหปรากฏหลักฐานเปนหนังสือได ใหผูรองขอทําคํารองพรอมแสดงเหตุ
แหงความจําเปนเรงดวนและเหตุที่ไมอาจไปพบผูพิพากษาได ขอมูลและพยานหลักฐาน รวมทั้งเอกสารตาง ๆ
ตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑ จัดสงมาใหผูพิพากษาทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทนั้น โดยระบุรหัสประจําหนวย หมายเลขโทรศัพท โทรสาร รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นสําหรับติดตอของผูรองขอ แลวใหผูรองขอโทรศัพทมายังผูพิพากษา
เพื่อตอบขอซักถาม ใหผูพิพากษาจดบันทึกถอยคําของผูรองขอ รหัสประจําหนวย และลงลายมือชื่อ
นําไปรวมกับเอกสารใสซองปดผนึกไว
(๒) หากไมสามารถทําใหปรากฏหลักฐานเปนหนังสือได ใหผูพิพากษาจดบันทึกถอยคําของ
ผูรองขอ รหัสประจําหนวย และลงลายมือชื่อใสซองปดผนึกไว
ขอ ๓๑ ในกรณีขอออกหมายในเวลาทําการปกติ เอกสารตามขอ ๓๐ ใหเก็บไวที่ศาล
สําหรับในกรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ เอกสารตามขอ ๓๐ ใหผูพิพากษาเก็บไวเอง แลวนําไปเก็บ
ไวที่ศาลในโอกาสแรกที่จะทําได ทั้งนี้อยางชาที่สุดตองเปนวันแรกที่ศาลเปดทําการ เพื่อรอการปฏิบัติ
ตามขอ ๓๓ วรรคสอง ตอไป
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ขอ ๓๒ ในการวินิจฉัยคํารองกรณีจําเปนเรงดวนตามขอ ๒๘ จะตองไดความปรากฏวา
การรองขอออกหมายดวยวิธีปกติจะเกิดความลาชาเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่และการจัดการตามหมาย
ของผูรองขอ ทั้งนี้ ใหผูพิพากษาพิจารณาถึงขอเท็จจริงดังตอไปนี้ประกอบดวย
(๑) ผูรองขอไมสามารถมอบหมายใหเจาพนักงานผูอื่นรองขอแทนได
(๒) ระยะทางระหวางสถานที่ตั้งของหนวยงานของผูรองขอหรือสถานที่ที่ผูรองขอกําลัง
ปฏิบัติหนาที่กับที่ตั้งของศาลอยูหางไกลกันมากหรือเสนทางคมนาคมเปนเสนทางทุรกันดาร หรือการเดินทาง
ยากลําบาก
(๓) มีเหตุหรือปจจัยอื่นที่มีผลทําใหการรองขอดวยวิธีปกติทําไดยากลําบากขึ้นและตองใชเวลา
นานกวาปกติมาก เชน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ หรือภัยธรรมชาติ เปนตน
ขอ ๓๓ หากผูพิพากษาเห็นสมควรออกหมาย ใหลงรหัสพรอมลายมือชื่อของตนลงในหมายตนฉบับ
แลวแจงผูรองขอใหรอรับสําเนาหมายทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอื่น พรอมกับแจงรหัสและผลของหมายดวย เพื่อใหผูรองขอนําไปดําเนินการตอไป
เมื่อผูพิพากษาออกหมายใหตามขอ ใหแจงผูรองขอดวยวาใหมาพบเพื่อสาบานตัวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ในการสาบานตัว ใหผูพิพากษาจดบันทึกถอยคําของผูรองขอ หรือจะใชเครื่องบันทึกเสียง
ก็ไดโดยจัดใหมีการถอดเสียงเปนหนังสือ ใหผูรองขอลงลายมือชื่อ และลงลายมือชื่อของผูพิพากษาไว
บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกลาวใหเก็บไวในสารบบศาล
ขอ ๓๔ ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนและผูพิพากษาหัวหนาศาลจัดใหมีรหัสของผูพิพากษา
และรหัสประจําหนวยของผูรองขอ
การรองขอและการออกหมายคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญในเวลากลางคืน
ขอ ๓๕ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่นอาจรองขอใหศาลอนุญาตพิเศษ
ใหออกหมายคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญในเวลากลางคืนก็ได
ในกรณีที่ผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่น ผูนั้นตองดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับแปดขึ้นไป ในกรณีที่เปนตํารวจ ผูนั้นตองมียศตั้งแตชั้นพันตํารวจเอกขึ้นไป
ขอ ๓๖ ในการร อ งขอให อ อกหมายค น เพื่ อ จั บ ผู ดุ ร า ยหรื อ ผู ร า ยสํ า คั ญ ในเวลากลางคื น
นอกจากพยานหลักฐานตามขอ ๑๕ แลว ผูรองขอตองเสนอพยานหลักฐานที่นาเชื่อวา
(๑) ผูนั้นเปนผูดุรายหรือเปนผูรายสําคัญ
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(๒) มีเหตุจําเปนเรงดวนที่ตองทําในเวลากลางคืน มิฉะนั้นผูนั้นจะหลบหนีหรือกอใหเกิด
ภยันตรายอยางรายแรง
ขอ ๓๗ คําสั่งของศาลในการอนุญาตใหออกหมายหรือยกคํารองตองมีผูพิพากษาอยางนอย
สองคนเปนองคคณะและจะเปนผูพิพากษาประจําศาลไดไมเกินหนึ่งคน และใหบันทึกการอนุญาตพิเศษ
ไวในหมายคน
ขอ ๓๘ เจาพนักงานผูมีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการตามหมายคน ในกรณีเปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือเจาพนักงานอื่น ผูนั้นตองดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหาขึ้นไป ในกรณีที่เปนตํารวจ ผูนั้น
ตองมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจเอกขึ้นไป
หมวด ๓
การรองขอและการออกหมายขัง
การรองขอ
ขอ ๓๙ ในระหวางสอบสวน พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนอาจยื่นคํารองใหศาล
ออกหมายขังผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗
ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก หากศาลสั่งไตสวนมูลฟองกอนมีคําสั่งประทับฟอง ศาลจะ
ออกหมายขังจําเลยไวระหวางไตสวนมูลฟองตามขอ ๔๓ ก็ได
ขอ ๔๐ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนซึ่งรองขอใหศาลออกหมายขัง จะตองเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ เกี่ยวขอ งกับ คดีห รือสอบสวนคดี ที่รอ งขอออกหมายนั้นและต องพรอมที่ จะมาให ผูพิพ ากษา
สอบถามกอนออกหมายไดทันที
ขอ ๔๑ คํารองขอใหศาลออกหมายขัง
(๑) ตองระบุชื่อ ชื่อสกุล อายุ อาชีพของผูตองหาหรือจําเลย ขอหา วันเวลาและสถานทีเ่ กิดเหตุ
ขอมูลหรือพยานหลักฐานที่สนับสนุนเหตุแหงการออกหมายขังและระยะเวลาที่จะขอใหศาลสั่งขัง
(๒) ถาผูตองหาหรือจําเลยนั้นศาลไดออกหมายจับไว ใหแสดงหมายหรือระบุรายละเอียดของหมาย
ดังกลาว
(๓) ในกรณีที่เปนการรองขอครั้งแรกในระหวางสอบสวนตองระบุวันเวลาที่จับกุม รวมทั้งวัน
เวลาที่ผูตองหาถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนไวดวย
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ในกรณีที่พนักงานอัยการผูเปนโจทกประสงคจะรองขอใหขังจําเลยระหวางไตสวนมูลฟอง
หรือพิจารณา โจทกตองระบุความประสงคเชนวานั้น รวมทั้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งมาในคําฟอง
การไตสวนและการออกหมาย
ขอ ๔๒ ในกรณีที่เปนการรองขอหมายขังผูตองหาในระหวางสอบสวน กอนที่จะออกหมายขัง
ใหตามคําขอนั้น ใหผูพิพากษาสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม หากมีขอคัดคาน
ผูพิพากษาอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจําเปน โดยจะใหนําพยานหลักฐาน
มาใหผูพิพากษาไตสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
เมื่อผูตองหาตองขังในระหวางสอบสวนครบ ๔๘ วันแลว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนรองขอใหขังผูตองหานั้นตอไปอีก จะตองอางเหตุจําเปนมาในคํารองขอดวย และผูพิพากษา
จะสั่งอนุญาตใหขังตอไปไดก็ตอเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนไดแสดงถึงเหตุจําเปน
ดังกลาว และไดนําพยานหลักฐานมาใหผูพิพากษาไตสวนจนเปนที่พอใจแกผูพิพากษาแลว
ในการไตสวนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูตองหามีสิทธิแตงทนายความเพื่อแถลงขอคัดคาน
และซักถามพยาน ถาผูตองหาไมมีทนายความ ใหผูพิพากษาสอบถามผูตองหาวาตองการทนายความหรือไม
หากผูตองหาตองการ ใหผูพิพากษาตั้งทนายความใหเมื่อทนายความผูนั้นไดทําหนาที่แลวใหผูพิพากษา
กําหนดจํานวนเงินรางวัลและคาใชจายใหตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยเบิกจายจากเงิน
งบประมาณของศาล
ขอ ๔๓ ก อ นที่ ศ าลจะออกหมายขั ง ตามข อ ๓๙ หรื อ กรณี ที่ ศ าลจะขั ง จํ า เลยไว ร ะหว า ง
พิจารณาจะตองปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทําใหเชื่อไดวา ผูตองหาหรือจําเลยนาจะไดกระทํา
ความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือผูตองหาหรือจําเลยนาจะไดกระทําความผิด
อาญาและมี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว า ผู นั้ น จะหลบหนี หรื อ จะไปยุ ง เหยิ ง กั บ พยานหลั ก ฐาน หรื อ ก อ เหตุ
อันตรายประการอื่น
ถาผูตองหาหรือจําเลยที่ผูพิพากษาจะออกหมายขังนั้นเปนผูซึ่งศาลไดออกหมายจับไวหรือตองขัง
ตามหมายศาลอยูแลว ไมวาจะมีผูรองขอหรือไม ผูพิพากษาจะออกหมายขังผูนั้นตอไปโดยไมตองไตสวน
ตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๔๔ ใหนําหลักเกณฑในการรับฟงพยานหลักฐานและการออกคําสั่งตามขอ ๑๗ ถึงขอ ๑๙
มาใชบังคับแกการออกหมายขังดวย โดยอนุโลม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘

คําสั่ง
หมวด ๑
คําสั่งใหโอนการขัง
ขอ ๔๕ การรองขอใหโอนการขังไปยังศาลในทองที่ที่จะตองไปทําการสอบสวน ใหรองขอ
ตอศาลที่สั่งขัง
ในการพิจารณาวามีเหตุจําเปนจะตองโอนการขังไปยังศาลในทองที่ที่จะตองไปทําการสอบสวน
หรือไมนั้น ใหผูพิพากษาคํานึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการอนุญาตใหขังผูตองหาไวตามคํารอง
เปรียบเทียบกับผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการไมอนุญาต ในกรณีที่ผูพิพากษาเห็นวามีเหตุจําเปนที่
จะตองอนุญาตก็ใหผูพิพากษาพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่และกําหนดเวลาที่จะอนุญาตดวย
โดยผูพิพากษาจะกําหนดเงื่อนไขอันสมควรอยางหนึ่งอยางใดใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติเพื่อเปนหลักประกัน
ในสวัสดิภาพของผูตองหาดวยก็ได
ขอ ๔๖ เมื่อศาลที่สั่งขังอนุญาตแลว ใหศาลที่สั่งขังมีหนังสือพรอมทั้งสงสํานวนชั้นขอหมายขัง
ระหวางสอบสวนไปยังศาลที่รับโอน และใหมีหนังสือแจงเรือนจําเพื่อใหสงตัวผูตองขังไปโดยดวน
หมวด ๒
คําสั่งใหขังผูต องหาไว ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอ
ขอ ๔๗ การรองขอใหขังผูตองหาไว ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอ จะกระทําได
เฉพาะในกรณีที่มีเหตุจําเปนอยางยิ่งและผูรองขอตองพรอมที่จะใหผูพิพากษาไตสวนกอนมีคําสั่งอนุญาต
ไดทันที
ขอ ๔๘ ในการวินิจฉัยเหตุจําเปนตามคํารองจะตองไดความปรากฏแกผูพิพากษาวา หากไมขัง
ผูตองหาไว ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอจะเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการสอบสวน
ทั้งนี้ ใหผูพิพากษาพิจารณาถึงขอเท็จจริงดังตอไปนี้ประกอบดวย
(๑) สิทธิเสรีภาพของผูตองหาและขอคัดคานของผูตองหา
(๒) สถานที่ที่พนักงานสอบสวนจะใชควบคุมผูตองหา
(๓) ระยะเวลาที่จะควบคุมผูตองหา
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(๔) สภาพและลักษณะแหงความผิดที่ถูกกลาวหา
หมวด ๓
คําสั่งใหปลอยตัวผูถูกคุมขังโดยมิชอบ
ขอ ๔๙ การรองขอใหปลอยตัวบุคคลกรณีมีการอางวาถูกคุมขังในคดีอาญาหรือกรณีอื่นใด
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหรองขอตอศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต หรือศาลจังหวัด
ที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ผูถูกคุมขังถูกคุมขังอยู
ถาผูถูกคุมขังถูกคุมขังในทองที่นอกเขตอํานาจของศาลอาญาและกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ซึ่งหากลาชาจะเปนการเสียหาย อาจรองขอตอศาลอาญาก็ได
ขอ ๕๐ บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาล
(๑) ผูถูกคุมขังเอง
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) พนักงานสอบสวน
(๔) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผูนั้น
(๖) บุคคลอื่นใด ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง
นั้นเอง ทั้งนี้ไมจําตองเปนผูมีสวนไดเสียหรือมีประโยชนเกี่ยวของกับผูถูกคุมขัง เชน ทนายความหรือ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน
ขอ ๕๑ คํารองขอใหปลอยตัวบุคคลตามหมวดนี้จะตองแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการที่บุคคล
ถูกคุมขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย แตจะอางบทกฎหมายใดมาดวยหรือไมก็ได
ขอ ๕๒ เมื่อไดรับคํารอง ผูพิพากษาตองดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน
ถาผูพิพากษาเห็นวาคํารองมีมูล ใหผูพิพากษาสั่งใหผูคุมขังนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน
และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจแกผูพิพากษาไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหผูพิพากษา
มีคําสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที
ขอ ๕๓ การขอใหปลอยตัวบุคคลกรณีมีการอางวาถูกคุมขังในคดีอาญาหรือกรณีอื่นใดโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายใหกระทําได แมตอมาศาลจะอนุญาตใหออกหมายขังบุคคลนั้นโดยชอบดวยกฎหมายแลวก็ตาม
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การปฏิบัติงานดานธุรการศาล
ขอ ๕๔ เมื่อมีการปฏิบัติตามขอบังคับนี้แลว ใหผูพิพากษาผูรับผิดชอบราชการศาล รายงาน
คดีที่มีความสําคัญหรือเปนที่นาสนใจของประชาชนอันเกี่ยวกับลักษณะคดีหรือตัวบุคคลใหประธานศาลฎีกา
ทราบโดยเร็ว
ขอ ๕๕ เพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ศาลอาจกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ เชน การจัดใหมีระบบการรับคํารอง การลงหลักฐาน
ในสารบบ การเก็บรักษาความลับ การแจงการปฏิบัติตามหมาย และการเพิกถอนหมาย เปนตน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ศุภชัย ภูงาม
ประธานศาลฎีกา

