
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 

  
โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง 

ก าหนดให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ 
โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอ่ืนใดถูกใช้หรืออาจ
ถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอฝ่ายเดียว
ต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวได้ ดังนั้นเพ่ือให้การออกค าสั่งของศาลเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมในแนวทางเดียวกัน และเป็น
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมควรวางหลักเกณฑ์และวิธีการออกค าสั่งดังกล่าวไว้ 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์” 

  
ข้อ 21  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้แทน 

  
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนที่ 81 ก/หน้า 32/22 ธันวาคม 2557 

 



“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข 
โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารสนเทศอ่ืนใดที่
ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

“ศาล” หมายความว่า ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่จะด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงผู้พิพากษาที่มีอ านาจพิจารณาและมีค าสั่งค าขอที่ยื่นตามข้อบังคับนี้ 

“ค าขอ” หมายความว่า ค าขอให้ศาลอนุญาตให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ยื่นค าขอตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

  
หมวด 1 

การยื่นค าขอ 

 

  
ข้อ 5  ผู้ขอจะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
  
ข้อ 6  ค าขอให้ยื่นต่อ 

(1) ศาลอาญา หรือ 

(2) ศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

  
ข้อ 7  ค าขอให้ศาลออกค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ต้องมี

รายละเอียดและเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยราชการของผู้ยื่นค าขอ 

(2) วันเดือนปีที่ยื่นค าขอ 

(3) ชื่อและต าแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอ 

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่จะถูกด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

(5) รายงานการสืบสวนที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าที่ได้กระท ามาแล้ว 

(6) เหตุผลและความจ าเป็นเกี่ยวกับ 

(ก) เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 



(ข) เหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(ค) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้โดยกล่าวถึงวิธีการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนตามที่ต้องการไว้ในค าขอ (ถ้ามี) และวิธีการที่จะด าเนินการตาม
ค าขอรวมทั้งเหตุผลที่เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

(7) สถานที่และวิธีการที่จะด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารที่ต้องการ เช่น เอกสาร 
เสียง ภาพ แผนภูมิ ระบบการแสดงต าแหน่งของเครื่องมือ 

(8) ระยะเวลาที่จะขอด าเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(9) ลายมือชื่อและต าแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค าขอ 

(10) หนังสืออนุมัติจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี 

(11) ส าเนาบัตรประจ าตัว 

ทั้งนี้ ตามแบบค าขอท้ายข้อบังคับนี้ 
  
ข้อ 8  ให้ผู้ขอน าค าขอพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 7 ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นต่อ

ศาลที่ขอให้ออกค าสั่งนั้น 

เมื่อได้รับซองค าขอ ให้เจ้าหน้าที่ศาลลงเลขรับไว้บนซองและลงสารบบไว้ โดยห้ามเปิดซองแล้ว
น าเสนอต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

  
ข้อ 9  การพิจารณาค าขอของศาลอาญา ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาก าหนดให้ผู้พิพากษาอย่าง

น้อยสองคนเปน็องค์คณะ การพิจารณาของศาลจังหวัด ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดใน
ศาลนั้นร่วมกับผู้พิพากษาอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นองค์คณะ 

  
หมวด 2 

การพิจารณาและมีค าสั่ง 

 

  
ข้อ 10  ในการไต่สวนค าขอ ให้ผู้ขอเสนอพยานหลักฐานตามสมควร ประกอบกับเหตุผลและ

ความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
(1) เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 



(2) เหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
  
ข้อ 11  ให้ผู้ขอสาบานหรือปฏิญาณตนและแถลงด้วยตนเอง รวมทั้งตอบค าถามของศาลเกี่ยวกับ

ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่สนับสนุนถึงเหตุแห่งการขออนุญาตนั้น 

  
ข้อ 12  พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกค าสั่งอนุญาตให้รวมถึง 

(1) ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เช่น บันทึกการสอบสวน บันทึกถ้อยค าของสายลับหรือ
ของเจ้าพนักงานที่ได้จากการแฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรม ข้อมูลที่ได้จากรายงานของแหล่งข่าวของเจ้า
พนักงานหรือการหาข่าวจากผู้กระท าความผิดที่ท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อมูลที่ได้จากรายงานการเฝ้า
สังเกตการณ์ของเจ้าพนักงานที่ท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

(2) ข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือที่ ได้จากการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ เครื่องมือตรวจพิสูจน์ของกลาง เครื่องจับ
เท็จ เครื่องมือตรวจโลหะ และเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม เป็นต้น 

(3) ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลที่ได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

  
ข้อ 13  การมีค าสั่งอนุญาต ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารประกอบด้วยเหตุผลและความจ าเป็นตามข้อ 10 ด้วย 

  
ข้อ 14  ค าสั่งของศาลในการอนุญาตหรือยกค าขอ จะต้องระบุเหตุผลให้ครบถ้วนและชัดแจ้ง 

กรณีมีค าสั่งอนุญาต ให้ศาลสั่งให้ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินคราว
ละเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือวันที่ศาลเห็นสมควรก าหนด โดยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยก็ได้ 

กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หากผู้ขอประสงค์จะขอขยายเวลา
ดังกล่าว ให้แจ้งให้ศาลทราบภายในเวลาตามวรรคสอง หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุจ าเป็นสมควรขยายเวลา 
ก็ให้มีค าสั่งขยายเวลาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

  



ข้อ 15  ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในข้อ 10 หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร 
และแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

  
ข้อ 16  เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ ให้เก็บส าเนาค าสั่งและส าเนาเอกสารที่ส าคัญไว้เป็น

ความลับ ให้มอบต้นฉบับค าสั่งและพยานหลักฐานอ่ืนให้ผู้ขอไป 

  
หมวด 3 

การด าเนินการและการรายงานผล 

 

  
ข้อ 17  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่ได้รับค าสั่งอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในค าสั่งศาล และต้องยุติการด าเนินการทันทีที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง เว้นแต่เมื่อปรากฏกรณีอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ยุติการด าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

(1) เมื่อได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

(2) เมื่อความจ าเป็นหรือพฤติการณ์ท่ีต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการนั้นอีกต่อไป 

(3) เมื่อศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ได้อนุญาตไว้นั้นจนเป็นเหตุให้ไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ 
  
ข้อ 18  เมื่อได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึก

รายละเอียดผลการด าเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีค าสั่งโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่
ด าเนินการเสร็จ 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ดิเรก  อิงคนินันท์ 
ประธานศาลฎีกา 

 
 

  



[เอกสารแนบท้าย] 
  

1. (ค าขอ) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

  
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 


