เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
เจ้าพนักงานตารวจศาล
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานตารวจศาล
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มีเจ้าพนักงานตารวจศาลทาหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนี
และผู้ ที่ ไ ม่ป ฏิ บัติต ามหมายเรี ยกหรือค าสั่ งศาล ซึ่ ง การตราพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้ องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตเิ จ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรม
“เจ้าพนักงานตารวจศาล” หมายความว่า บุคคลที่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าพนักงานตารวจศาลในจานวน
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความไม่ซาซ้
้ อน
มาตรา ๕ เจ้าพนักงานตารวจศาลมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล
(๒) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในบริเวณศาล
(๓) รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้างของศาลและสานักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งกระทาการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทาหรือได้กระทาการตามหน้าที่ รวมทั้งอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของศาลและสานักงานศาลยุติธรรม
(๔) ปฏิบัติต ามคาสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ ไ ด้รับการปล่อ ยชั่ ว คราวโดยศาลแล้วหนีหรื อจะหลบหนี หรื อ ถ้ามี เหตุจาเป็นที่ไม่สามารถ
ขอความช่ว ยเหลือจากพนั กงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหาหรือ
จาเลยนั้นได้ และเมื่อจับได้แล้ว ให้นาผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว
(๕) เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคาสั่งศาล ให้ศาลมีคาสั่งตั้ง
เจ้าพนั กงานตารวจศาลเป็น ผู้จัด การตามหมายจับ และหากศาลเห็นสมควร ศาลอาจให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วยโดยมีเจ้าพนักงานตารวจศาลเป็นผู้สนับสนุนก็ได้
มาตรา ๖ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานต ารวจศาล ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่ เ ป็ น ข้าราชการการเมือ ง ผู้ ด ารงตาแหน่ งทางการเมือ ง สมาชิ ก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อ านาจพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามวรรคหนึ่ งและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูต รที่คณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการศาลยุติธรรมประกาศกาหนดเป็นเจ้าพนักงาน
ตารวจศาล
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) สานักงาน
ศาลยุติธรรมอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๘ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในอานาจของศาลยุติธรรม
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สานักงานศาลยุติธรรม
ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตารวจ
ตามกฎหมายดัง กล่ า ว ทั้ ง นี้ การมี แ ละใช้ อ าวุธ ปืน เครื่ อ งกระสุ นปื น วั ต ถุ ร ะเบิด ดอกไม้เพลิง
สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ ในการปฏิ บัติห น้าที่ ต ามพระราชบัญญัตินี้ ให้ เ จ้ า พนั กงานตารวจศาลเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มีสถานการณ์อันอาจกระทบต่ อ
การทาหน้าที่ของผู้พิพากษาในการอานวยความยุติธรรม และมีกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
โดยศาลหลบหนี รวมทั้งมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคาสั่งศาล ซึ่งถูกออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่สามารถ
จับกุมได้ ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้า อาจทาให้ผู้กระทาความผิดไม่ได้รับการลงโทษ สถานการณ์
ดั งกล่ าวเกิ ดจากการที่ ไม่ มี บุ คลากรของศาลที่ มี ฐ านะเป็ น พนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อ ต ารวจในการรั ก ษา
ความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากร ทรัพย์สิน และ
อาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม ตลอดจนอานวยการสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการจับกุมผู้ต้องหา
จ าเลยหรื อบุ คคลเหล่ านั้ น ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินคดีของศาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพ
สมควรกาหนดให้มีเจ้าพนักงานตารวจศาลทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากร ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม และดาเนินการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ต้องหาและจาเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว หรือผู้ที่ศาลได้ออกหมายจับแล้ว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

