ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีค้ามนุษย์
พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสอง มาตรา
45 วรรคสอง (8) และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.
2559”
ข้อ 21 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“องค์คณะผู้พิพากษา” หมายความว่า องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาและ
วินิจฉัยคาร้องตามมาตรา 44
ข้อ 4 ในกรณีมีความจาเป็นต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กาหนดวิธีการนั้น
ข้อ 5 ให้ประธานศาลฎีการักษาการและมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมทั้ ง
ออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือคาแนะนาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ต้องมีการปกปิด
ข้อ 6 ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลก่อน
วันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากคู่ความฝ่ายใด
เห็นว่ามีความจาเป็นต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอื่น ที่อาจระบุตัวบุคคลได้ซึ่งปรากฏอยู่ใน
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาลเพื่อความปลอดภัยของบุคคล ให้แถลงให้ศาลทราบกับให้จัดทาสาเนาหรือ
1
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ภาพถ่ายพยานหลักฐานนั้นโดยปิดหรือลบชื่อและที่ อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่หากการปิดหรือ
ลบชื่อและที่อยู่ห รือข้อมูล อย่า งอื่น นั้นไม่อาจกระทาได้ ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานทาบันทึกสรุปเรื่อง
เกี่ยวกับพยานหลักฐานรวมไว้กับพยานหลักฐานอื่นที่ส่งศาล และให้นาพยานหลักฐานที่ต้องการปกปิดใส่ซองหรือ
บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นต่อศาล
ข้อ 7 ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะขอตรวจหรือคัดสาเนาพยานหลักฐานตามข้อ 6 ให้คู่ความยื่น
คาร้องต่อศาล หากศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดสาเนาเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความอีกฝ่าย
ต้องการปกปิด ให้ศาลอนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดสาเนาพยานหลักฐานที่ได้มีการปิดหรือลบชื่อและที่
อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลหรือบันทึกสรุปเรื่อง แล้วแต่กรณี
หมวด 2
การดาเนินกระบวนพิจารณาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ข้อ 8 การสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีในกรณีที่ ศาลอนุญาต
ให้พยานเบิกความที่ศาลอื่น หรือสถานที่ทาการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น โดยจัด ให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงในลั กษณะการประชุมทางจอภาพ ให้นาข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ 9 ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ และสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความในลักษณะการ
ประชุมทางจอภาพเป็นศาลในต่างประเทศ หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือสถานที่ของ
องค์กรระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการตามความตกลงระหว่างกัน ถ้าไม่มีความตกลงเช่นว่านั้น ให้สานักงานศาล
ยุติธรรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งหากเนิ่นช้าไปจะทาให้พยานบุคคลดังกล่าวยากแก่การ
นามาสืบหรือสูญหาย ให้สานักงานศาลยุติธรรมติดต่อประสานงานกับศาลในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง
ในกรณีศาลในต่างประเทศต้องการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในศาลใด ถ้า
ไม่มีความตกลงใดกาหนดวิธีการไว้ ให้สานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับศาลนั้นตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ
ข้อ 10 การติดต่อหรือส่งเอกสารระหว่างศาลหรือสถานที่ที่ใช้ในการพิจารณาคดีในลักษณะการ
ประชุมทางจอภาพ อาจดาเนินการทางไปรษณีย์ตอบรับ โทรสาร หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้

หมวด 3
ฎีกา
ข้อ 11 คาร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาต้องแสดงถึง
(1) ปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตฎีกาโดยชัดแจ้ง และ
(2) ปัญหาที่ขออนุญาตฎีกานั้นเป็นปัญหาสาคัญดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 45 หรือในข้อบังคับนี้ ซึ่ง
ศาลฎีกาควรรับวินิจฉัย
กรณีตามมาตรา 45 วรรคสี่ คาร้องเพียงแสดงว่าอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการ
สูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย
ข้อ 12 กรณีที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ฎีกาต้องชาระค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ผู้ฎีกาต้องยื่นคาร้อง
พร้อมกับคาฟ้องฎีกาโดยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาและต้องนาเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่งมาวางศาลพร้อมกับคาฟ้องฎีกานั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ถ้าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคาร้องพร้อมสานวนความไปยังศาลฎีกา กรณี
เช่นว่านี้ ให้องค์คณะผู้พิพากษามีคาสั่งไม่รับคาร้องและไม่รับฎีกาโดยสั่งคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดหากมี ให้แก่ผู้
ฎีกา
ข้อ 13 ให้ศาลชั้นต้นมีอานาจตรวจคาร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาและคาฟ้อง
ฎีกาและมีคาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 18 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40 หากผู้ฎีกาไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ให้
ศาลชั้นต้นรีบส่งคาร้องและคาฟ้องฎีกาดังกล่าวพร้อมสานวนไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็วต่อไป
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าองค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคาสั่งของศาลชั้นต้นถูกต้อง ให้มีคาสั่งไม่รับคา
ร้องและไม่รับฎีกา หรือถ้าไม่มีคาร้องก็ให้สั่งไม่รับฎีกาและสั่งคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมด หากมี ให้แก่ผู้ร้อง
ข้อ 14 ในกรณีมีการขอขยายระยะเวลาใด ๆ เช่น การยื่นคาร้องหรือคาฟ้องฎีกา หรือการชาระ
หรือ วางเงิน ค่า ธรรมเนีย มตามข้อ 12 หากศาลชั้น ต้น เห็น สมควรอนุญ าตให้ข ยาย ให้ศ าลชั้นต้นสั่งตามที่
เห็นสมควร มิฉะนั้นให้รีบส่งคาร้องขอขยายระยะเวลาพร้อมสานวนความไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว
ต่อไป
ข้อ 15 เมื่อศาลชั้นต้นได้รับคาร้องและคาฟ้องฎีกาตามข้อ 11 แล้ว ให้รีบส่งสาเนาคาร้องและคา
ฟ้องฎีกานั้น ให้คู่ความอีกฝ่ายแล้วส่งคาร้องพร้อมคาฟ้องฎีกาและสานวนความไปยัง ศาลฎีกาโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่

จาต้องรอคาคัดค้านของคู่ความฝ่ายนั้น แต่ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายได้ยื่นคาร้องและคาฟ้องฎีกาด้ว ยให้ศาลชั้นต้น
ดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงส่งคาร้องและคาฟ้องฎีกาของคู่ความทุกฝ่ายไปยัง
ศาลฎีกาในคราวเดียวกัน
ถ้ามีการยื่นคาคัดค้านภายหลังที่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ ให้ส่งคาคัดค้านนั้นไปยังศาล
ฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
ข้อ 16 การขอแก้ไขคาร้องหรือคาฟ้องฎีกาให้กระทาได้ภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 43
หรือตามที่ศาลมีคาสั่งให้ขยายออกไป
ข้อ 17 การพิจารณาคาร้องตามมาตรา 44 องค์คณะผู้พิพากษาพึงพิจารณาวินิจฉัยและมีคาสั่ ง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับสานวนหรือตามระเบียบของประธานศาลฎีกา
ข้อ 18 ปัญหาสาคัญอื่นตามมาตรา 45 วรรคสอง (8) ได้แก่ กรณีดังต่อไปนี้
(1) คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีความเห็นแย้งในสาระสาคัญ
(2) คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายสาคัญที่ไม่
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทย
(3) คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์กาหนดให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหาย
เพื่อการลงโทษตามมาตรา 14 สูงเกินส่วน
(4) ปัญหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ข้อ 19 ในกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า ปัญหาตามคาร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกา
ทั้งหมดหรือบางข้อเป็นปัญหาสาคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย ให้มีคาสั่งอนุญาตให้ฎีกาและสั่งรับฎีกาทั้งหมดหรือบาง
ข้อไว้พิจารณาแล้วส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านคาสั่งดังกล่าวให้คู่ความฟัง
จาเลยฎีกาอาจยื่น คาแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นได้ภ ายในกาหนดสิบห้ าวันนับแต่วันฟังคาสั่ ง และ
ภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่จาเลยฎีกายื่นคาแก้ฎีกาหรือนับแต่ระยะเวลาที่กาหนดไว้สาหรับการยื่นคาแก้ฎีกา
ได้สิ้นสุดลง ให้ศาลชั้ นต้นส่งคาแก้ฎีกาไปยังศาลฎีกาหรือแจ้งให้ทราบว่าไม่มีคาแก้ฎีกา เมื่อศาลฎีกาได้รับคาแก้
ฎีกาหรือแจ้งความเช่นว่าแล้ว ให้นาคดีลงสารบบความโดยพลัน
การขอขยายระยะเวลายื่นคาแก้ฎีกาให้นาความในข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 20 ในกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า คาร้องมิได้ปฏิบัติตามข้อ 11 หรือปัญหาตามคาร้อง
ทั้งหมดมิใช่ปัญหาสาคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย ให้มีคาสั่งยกคาร้องและไม่รับฎีกาแล้วส่งสานวนความคืนศาลชั้นต้น
เพื่อแจ้งให้คู่ความทราบโดยเร็ว

คาสั่งที่ไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แสดงเหตุ ผลโดยย่อ และให้องค์คณะผู้พิพากษามีอานาจสั่ง
คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่ผู้ฎีกาได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 21 ในกรณีที่มีคู่ความหลายฝ่ายต่างยื่นคาร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณา ให้
วินิจฉัยโดยทาเป็นคาสั่งฉบับเดียวกันก็ได้
ข้อ 22 ห้ามมิให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะที่พิจารณาสั่งอนุญาตให้ฎีกาคดีใดเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นอีก
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา

