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ข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว�าด�วยวิธีการดําเนินคดีค�ามนุษย! 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๙ วรรคสอง มาตรา ๒๗ 

วรรคสอง มาตรา ๔๕ วรรคสอง (๘) และมาตรา ๔๖ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย! 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาออกข�อบังคับไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ข�อบังคับน้ีเรียกว�า “ข�อบังคับของประธานศาลฎีกาว�าด�วยวิธีการดําเนินคดี

ค�ามนุษย! พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป>นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ในข�อบังคับน้ี 
“องค!คณะผู�พิพากษา” หมายความว�า องค!คณะผู�พิพากษาซึ่งมีอํานาจหน�าท่ีในการ

พิจารณาและวินิจฉัยคําร�องตามมาตรา ๔๔ 
 
ข�อ ๔  ในกรณีมีความจําเป>นต�องมีวิธีการอย�างหน่ึงอย�างใดในทางธุรการเพ่ือให�การ

ปฏิบัติตามข�อบังคับน้ีเป>นไปด�วยความเรียบร�อย ให�เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป>นผู�กําหนด
วิธีการน้ัน 

 
ข�อ ๕  ให�ประธานศาลฎีการักษาการและมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปGญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติ รวมท้ังออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือคําแนะนําเพ่ือประโยชน!ในการปฏิบัติตามข�อบังคับน้ี 
 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ!และวิธีการเก่ียวกับพยานหลักฐานท่ีต�องมีการปกปJด 

   
 

ข�อ ๖  ให�คู�ความส�งพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ียังอยู�ในความครอบครองของตน
ต�อศาลก�อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม�มีการตรวจพยานหลักฐานไม�น�อยกว�า
เจ็ดวัน หากคู�ความฝLายใดเห็นว�ามีความจําเป>นต�องปกปJดชื่อและที่อยู�ของบุคคลหรือข�อมูลอย�างอื่น
ที่อาจระบุตัวบุคคลได�ซึ่งปรากฏอยู�ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุท่ีส�งศาลเพ่ือความปลอดภัยของ
บุคคล ให�แถลงให�ศาลทราบกับให�จัดทําสําเนาหรือภาพถ�ายพยานหลักฐานน้ันโดยปJดหรือลบช่ือและท่ี
อยู�หรือข�อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นได� แต�หากการปJดหรือลบชื่อและที่อยู�หรือข�อมูลอย�างอื่นนั้น
ไม�อาจกระทําได� ให�คู�ความฝLายท่ีอ�างพยานหลักฐานทําบันทึกสรุปเร่ืองเก่ียวกับพยานหลักฐานรวมไว�

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๖๔ ก/หน�า ๑๙/๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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กับพยานหลักฐานอ่ืนท่ีส�งศาล และให�นําพยานหลักฐานท่ีต�องการปกปJดใส�ซองหรือบรรจุภัณฑ!ปJด
ผนึกประทับตรา “ลับ” ย่ืนต�อศาล 

 
ข�อ ๗  ในกรณีท่ีคู�ความประสงค!จะขอตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐานตามข�อ ๖ 

ให�คู�ความย่ืนคําร�องต�อศาล หากศาลเห็นว�าพยานหลักฐานท่ีคู�ความขอตรวจหรือคัดสําเนาเป>น
พยานหลักฐานท่ีคู�ความอีกฝLายต�องการปกปJด ให�ศาลอนุญาตให�คู�ความฝLายน้ันตรวจหรือคัดสําเนา
พยานหลักฐานท่ีได�มีการปJดหรือลบช่ือและท่ีอยู�หรือข�อมูลใดท่ีอาจระบุตัวบุคคลหรือบันทึกสรุปเร่ือง 
แล�วแต�กรณี 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินกระบวนพิจารณาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 
   

 
ข�อ ๘  การสืบพยานก�อนฟQองคดี การไต�สวนมูลฟQอง หรือการพิจารณาคดีในกรณีท่ี

ศาลอนุญาตให�พยานเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห�งอื่น 
โดยจัดให�มีการถ�ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให�นําข�อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว�าด�วยการสืบพยานในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช�บังคับเท�าท่ีไม�ขัด
หรือแย�งกับข�อบังคับน้ี 

 
ข�อ ๙  ในกรณีท่ีพยานมีถ่ินท่ีอยู�ในต�างประเทศ และสถานท่ีท่ีจะให�พยานเบิกความ

ในลักษณะการประชุมทางจอภาพเป>นศาลในต�างประเทศ หรือสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐใน
ต�างประเทศ หรือสถานท่ีขององค!กรระหว�างประเทศ ให�ดําเนินการตามความตกลงระหว�างกัน ถ�าไม�มี
ความตกลงเช�นว�าน้ัน ให�สํานักงานศาลยุติธรรมเป>นผู�ติดต�อประสานงานตามหลักถ�อยทีถ�อยปฏิบัติ
ระหว�างประเทศ 

ในกรณีมีเหตุจําเป>นเร�งด�วนอย�างย่ิงซึ่งหากเน่ินช�าไปจะทําให�พยานบุคคลดังกล�าว
ยากแก�การนํามาสืบหรือสูญหาย ให�สํานักงานศาลยุติธรรมติดต�อประสานงานกับศาลในต�างประเทศ 
หรือหน�วยงานของรัฐในต�างประเทศ หรือองค!กรระหว�างประเทศได�โดยตรง 

ในกรณีศาลในต�างประเทศต�องการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ในศาลใด ถ�าไม�มีความตกลงใดกําหนดวิธีการไว� ให�สํานักงานศาลยุติธรรมเป>นผู�ติดต�อประสานงานกับ
ศาลน้ันตามหลักถ�อยทีถ�อยปฏิบัติระหว�างประเทศ 

 
ข�อ ๑๐  การติดต�อหรือส�งเอกสารระหว�างศาลหรือสถานท่ีที่ใช�ในการพิจารณาคดีใน

ลักษณะการประชุมทางจอภาพ อาจดําเนินการทางไปรษณีย!ตอบรับ โทรสาร หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนใดก็ได� 

 
หมวด ๓ 

ฎีกา 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๑๑  คําร�องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว�พิจารณาต�องแสดงถึง 
(๑) ปGญหาข�อเท็จจริงหรือปGญหาข�อกฎหมายท่ีขออนุญาตฎีกาโดยชัดแจ�ง และ 
(๒) ปGญหาท่ีขออนุญาตฎีกาน้ันเป>นปGญหาสําคัญดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๕ หรือใน

ข�อบังคับน้ี ซึ่งศาลฎีกาควรรับวินิจฉัย 
กรณีตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ คําร�องเพียงแสดงว�าอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

ซึ่งอัยการสูงสุดได�มอบหมายลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว�ามีเหตุอันควรท่ีศาลฎีกา
จะได�วินิจฉัย 

 
ข�อ ๑๒  กรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�ผู�ฎีกาต�องชําระค�าธรรมเนียมช้ันฎีกา ผู�ฎีกาต�อง

ย่ืนคําร�องพร�อมกับคําฟQองฎีกาโดยเสียค�าข้ึนศาลช้ันฎีกาและต�องนําเงินค�าธรรมเนียมซึ่งจะต�องใช�แก�
คู�ความอีกฝLายหน่ึงตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพร�อมกับคําฟQองฎีกาน้ันด�วย เว�นแต�จะได�รับ
อนุญาตให�ยกเว�นค�าธรรมเนียม 

ถ�าผู�ร�องไม�ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให�ศาลช้ันต�นรีบส�งคําร�องพร�อมสํานวนความไปยัง
ศาลฎีกา กรณีเช�นว�าน้ี ให�องค!คณะผู�พิพากษามีคําสั่งไม�รับคําร�องและไม�รับฎีกาโดยสั่งคืนค�าข้ึนศาล
ช้ันฎีกาท้ังหมดหากมี ให�แก�ผู�ฎีกา 

 
ข�อ ๑๓  ให�ศาลช้ันต�นมีอํานาจตรวจคําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกาควรรับฎีกาไว�

พิจารณาและคําฟQองฎีกาและมีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ 
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา ๑๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๔๐ หากผู�ฎีกาไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง ให�ศาลช้ันต�นรีบส�งคําร�องและคําฟQองฎีกาดังกล�าว
พร�อมสํานวนไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วต�อไป 

กรณีตามวรรคหน่ึง ถ�าองค!คณะผู�พิพากษาเห็นว�าคําสั่งของศาลช้ันต�นถูกต�อง ให�มี
คําสั่งไม�รับคําร�องและไม�รับฎีกา หรือถ�าไม�มีคําร�องก็ให�สั่งไม�รับฎีกาและสั่งคืนค�าข้ึนศาลช้ันฎีกา
ท้ังหมด หากมี ให�แก�ผู�ร�อง 

 
ข�อ ๑๔  ในกรณีมีการขอขยายระยะเวลาใด ๆ เช�น การย่ืนคําร�องหรือคําฟQองฎีกา 

หรือการชําระหรือวางเงินค�าธรรมเนียมตามข�อ ๑๒ หากศาลชั้นต�นเห็นสมควรอนุญาตให�ขยาย 
ให�ศาลช้ันต�นสั่งตามท่ีเห็นสมควร มิฉะน้ันให�รีบส�งคําร�องขอขยายระยะเวลาพร�อมสํานวนความไปยัง
ศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วต�อไป 

 
ข�อ ๑๕  เม่ือศาลช้ันต�นได�รับคําร�องและคําฟQองฎีกาตามข�อ ๑๑ แล�ว ให�รีบส�งสําเนา

คําร�องและคําฟQองฎีกานั้นให�คู�ความอีกฝLายแล�วส�งคําร�องพร�อมคําฟQองฎีกาและสํานวนความไปยัง
ศาลฎีกาโดยเร็ว  ท้ังน้ี ไม�จําต�องรอคําคัดค�านของคู�ความฝLายน้ัน แต�ในกรณีที่คู�ความอีกฝLายได�ย่ืนคําร�อง
และคําฟQองฎีกาด�วยให�ศาลชั้นต�นดําเนินการเกี่ยวกับคําร�องดังกล�าวให�เสร็จสิ้นเสียก�อนแล�วจึงส�ง
คําร�องและคําฟQองฎีกาของคู�ความทุกฝLายไปยังศาลฎีกาในคราวเดียวกัน 

ถ�ามีการย่ืนคําคัดค�านภายหลังท่ีได�ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล�ว ก็ให�ส�งคําคัดค�าน
น้ันไปยังศาลฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 
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ข�อ ๑๖  การขอแก�ไขคําร�องหรือคําฟQองฎีกาให�กระทําได�ภายในกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๓ หรือตามท่ีศาลมีคําสั่งให�ขยายออกไป 

 
ข�อ ๑๗  การพิจารณาคําร�องตามมาตรา ๔๔ องค!คณะผู�พิพากษาพึงพิจารณา

วินิจฉัยและมีคําสั่งให�แล�วเสร็จภายในหน่ึงเดือนนับแต�วันท่ีได�รับสํานวนหรือตามระเบียบของประธาน
ศาลฎีกา 

 
ข�อ ๑๘  ปGญหาสําคัญอ่ืนตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง (๘) ได�แก� กรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ!แผนกคดีค�ามนุษย!มีความเห็นแย�งใน

สาระสําคัญ 
(๒) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ!แผนกคดีค�ามนุษย!ได�วินิจฉัยข�อกฎหมาย

สําคัญท่ีไม�สอดคล�องกับความตกลงระหว�างประเทศท่ีมีผลผูกพันกับประเทศไทย 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ!แผนกคดีค�ามนุษย!กําหนดให�จําเลยชดใช�

ค�าเสียหายเพ่ือการลงโทษตามมาตรา ๑๔ สูงเกินส�วน 
(๔) ปGญหาท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย�างร�ายแรง 
 
ข�อ ๑๙  ในกรณีที่องค!คณะผู�พิพากษาเห็นว�า ปGญหาตามคําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกา

ควรรับฎีกาท้ังหมดหรือบางข�อเป>นปGญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย ให�มีคําสั่งอนุญาตให�ฎีกาและ
สั่งรับฎีกาท้ังหมดหรือบางข�อไว�พิจารณาแล�วส�งให�ศาลช้ันต�นอ�านคําสั่งดังกล�าวให�คู�ความฟGง 

จําเลยฎีกาอาจย่ืนคําแก�ฎีกาต�อศาลช้ันต�นได�ภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต�วันฟGง
คําสั่ง และภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต�วันท่ีจําเลยฎีกาย่ืนคําแก�ฎีกาหรือนับแต�ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�
สําหรับการย่ืนคําแก�ฎีกาได�สิ้นสุดลง ให�ศาลช้ันต�นส�งคําแก�ฎีกาไปยังศาลฎีกาหรือแจ�งให�ทราบว�าไม�มี
คําแก�ฎีกา เม่ือศาลฎีกาได�รับคําแก�ฎีกาหรือแจ�งความเช�นว�าแล�ว ให�นําคดีลงสารบบความโดยพลัน 

การขอขยายระยะเวลาย่ืนคําแก�ฎีกาให�นําความในข�อ ๑๔ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
ข�อ ๒๐  ในกรณีท่ีองค!คณะผู�พิพากษาเห็นว�า คําร�องมิได�ปฏิบัติตามข�อ ๑๑ หรือ

ปGญหาตามคําร�องท้ังหมดมิใช�ปGญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย ให�มีคําสั่งยกคําร�องและไม�รับฎีกาแล�ว
ส�งสํานวนความคืนศาลช้ันต�นเพ่ือแจ�งให�คู�ความทราบโดยเร็ว 

คําสั่งท่ีไม�อนุญาตตามวรรคหนึ่งให�แสดงเหตุผลโดยย�อ และให�องค!คณะผู�พิพากษา
มีอํานาจสั่งคืนค�าข้ึนศาลช้ันฎีกาท้ังหมดหรือแต�บางส�วนแก�ผู�ฎีกาได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๒๑  ในกรณีท่ีมีคู�ความหลายฝLายต�างย่ืนคําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกาควรรับฎีกา

ไว�พิจารณา ให�วินิจฉัยโดยทําเป>นคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได� 
 
ข�อ ๒๒  ห�ามมิให�ผู�พิพากษาซึ่งเป>นองค!คณะที่พิจารณาสั่งอนุญาตให�ฎีกาคดีใด

เป>นองค!คณะพิจารณาพิพากษาคดีน้ันอีก 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วีระพล  ต้ังสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกา 
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