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ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสงูสุด 
ว่าด้วยการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร

สูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๗ แห่งระเบียบราชการศาลทหารว่าด้วยการประชุมใหญ่และ
การวางระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร

สูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้หัวหน้าสํานักตุลาการทหารรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๔  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และระเบียบนี้ 

การนําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในศาลทหารตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตาม
หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาทหาร 

 
ข้อ ๕  การติดต่อระหว่างศาล หรือระหว่างศาลกับคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องในคดี 

ศาลจะกระทําโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ 
 
ข้อ ๖  ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์ ให้ศาลทหารสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัย

คําวินิจฉัยของศาลทหารสูงสุดให้เป็นที่สุด และไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปก่อนที่
จะมีคําวินิจฉัยนั้น 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หน้า ๓/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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การขอให้ศาลทหารสูงสุดวินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําอย่างช้าในวันตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 
ห้ามมิให้มีการขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเมื่อได้รับคําขอจากศาลทหารชั้นต้นแล้ว ให้ศาล
ทหารสูงสุดมีคําวินิจฉัยโดยทําเป็นคําสั่ง และแจ้งผลไปยังศาลทหารชั้นต้นโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้
ศาลทหารชั้นต้นรอการพิจารณาคดีไว้ช่ัวคราว 

 
หมวด ๒ 

การเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 
   

 
ข้อ ๗  หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้พยานเบิกความท่ีศาลอ่ืน หรือสถานที่ทําการ

ของทางราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ
และเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพตามมาตรา ๙ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๘  คู่ความอาจย่ืนคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีเพื่อขออนุญาตให้พยานไปเบิก

ความที่ศาลอ่ืนหรือสถานที่ทําการของทางราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ คําร้องเช่นว่านี้ให้ย่ืนในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้
ศาลมีเวลาเตรียมความพร้อมของห้องพิจารณาและระบบการประชุมทางจอภาพ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลคํานึงถึงเหตุจําเป็นอันไม่อาจนําพยานมาเบิก
ความในห้องพิจารณาคดีได้ ผลกระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจําเลยจากการที่พยานเบิกความโดย
ไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาของศาล และการที่คู่ความจะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมประกอบด้วย 

ให้ศาลจดแจ้งเหตุผลที่ศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ในรายงานพิจารณาให้ชัดเจน 
 
ข้อ ๙  ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความท่ีศาลอื่นในลักษณะการประชุม

ทางจอภาพให้ศาลท่ีพิจารณาคดีประสานงานไปยังศาลที่จะให้พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่
พร้อมจะให้พยานเบิกความ แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ช่ือและจํานวนพยานบุคคลไปยังศาลนั้น
พร้อมทั้งส่งสําเนาพยานเอกสารหรือภาพถ่ายพยานวัตถุที่คู่ความทุกฝ่ายรับรองแล้ว เพื่อใช้ประกอบ
คําเบิกความของพยานบุคคล ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้พยานยืนยันความถูกต้องแท้จริงของ
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุนั้นไป 

 
ข้อ ๑๐  ในการดําเนินกระบวนพิจารณากรณีสถานที่ที่พยานไปเบิกความเป็นศาล

อื่นให้องค์คณะตุลาการออกนั่งพิจารณาพร้อมทั้งคู่ความและทนายความทําการสืบพยานภายใน
ห้องพิจารณาของศาลที่พิจารณาคดี โดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทาง
จอภาพระหว่างศาลที่พิจารณาคดีกับศาลที่พยานไปเบิกความในเวลาเดียวกันต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
การสืบพยาน 

ให้ศาลท่ีพิจารณาคดีบันทึกคําเบิกความพยาน และจดแจ้งให้ปรากฏด้วยว่าพยาน
เบิกความโดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจําศาลที่พยานไปเบิกความหนึ่งนาย
ออกนั่งพิจารณาควบคุมการสืบพยานให้ดําเนินไปโดยเรียบร้อย เมื่อพยานเบิกความเสร็จสิ้นแล้ว ให้
พยานลงชื่อในรายงานพิจารณา แล้วส่งรายงานพิจารณานั้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยาน
พร้อมด้วยพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามข้อ ๙ ไปยังศาลที่พิจารณาคดีโดยเร็ว 

 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความท่ีสถานที่ทําการของทางราชการ 

หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้ศาลที่พิจารณาคดี
ประสานงานไปยังสถานที่ที่จะให้พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้พยานเบิกความ 
แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ช่ือและจํานวนพยานบุคคลไปยังผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลสถานที่นั้น และ
ส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามข้อ ๙ ไปยังศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่สถานที่นั้นต้ังอยู่ 
เพื่อให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจําศาลนั้นทําหน้าที่ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม 

 
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ศาลอาจให้พยานเบิกความใน

ต่างประเทศในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความพร้อมของ
สถานที่ที่จะให้พยานเบิกความ ตลอดจนบุคคลท่ีศาลจะมอบหมายให้ทําหน้าที่ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ประกอบด้วย 

ถ้าสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความเป็นศาลในต่างประเทศ หรือสถานที่ของหน่วยงาน
ของรัฐในต่างประเทศ หรือสถานที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ให้ศาลดําเนินการตามความตกลง
ระหว่างกันถ้าไม่มีความตกลงเช่นว่านั้น ให้สํานักตุลาการทหารแจ้งกรมพระธรรมนูญเพื่อรายงานให้
กระทรวงกลาโหมติดต่อประสานงานตามหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีจําเป็น
เร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งหากล่าช้าไปอาจเป็นการยากต่อการนําพยานบุคคลมาเบิกความหรือเสียหายต่อคดี 
ให้สํานักตุลาการทหารติดต่อประสานงานกับศาลในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง แล้วแจ้งกรมพระธรรมนูญเพื่อรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบ 

 
ข้อ ๑๓  เมื่อศาลที่พิจารณาคดีได้รับคําขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ

เดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน และหลักฐานประกอบคําขอจากผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบว่าด้วย
การนั้นแล้วให้ศาลสั่งจ่ายและจัดส่งเงินนั้นโดยทําเป็นต๋ัวแลกเงินหรือโอนเงินผ่านทางธนาคารไปให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว 

 
ข้อ ๑๔  ให้นําความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับแก่การดําเนินกระบวนพิจารณากรณี

สถานที่ที่พยานไปเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพเป็นสถานที่ทําการของทางราชการหรือ
สถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การปกปิดช่ือและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปกปิดช่ือและที่อยู่ของบุคคลหรือ
ข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามมาตรา ๒๗ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๑๖  ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดมีความจําเป็นต้องปกปิดช่ือและที่อยู่ของบุคคลหรือ

ข้อมูลอย่างอื่นที่อาจระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาล เพื่อความ
ปลอดภัยของบุคคล ให้แถลงให้ศาลทราบกับให้จัดทําสําเนาหรือภาพถ่ายพยานหลักฐานนั้นโดยปิด
หรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลน้ันได้ แต่หากการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือ
ข้อมูลอย่างอื่นนั้นไม่อาจกระทําได้ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานทําบันทึกสรุปเรื่องเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานรวมไว้กับพยานหลักฐานอื่นที่ส่งศาล และให้นําพยานหลักฐานที่ต้องการปกปิดใส่ซอง
หรือบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประทับตรา “ลับ” ย่ืนต่อศาล 

 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่คู่ความย่ืนคําร้องขอตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐาน หากศาล

เห็นว่าพยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดสําเนาเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความอีกฝ่ายต้องการ
ปกปิดให้ศาลอนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐานที่ได้มีการปิดหรือลบชื่อและ
ที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลหรือบันทึกสรุปเรื่อง แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลทหารชั้นต้น 
   

 
ข้อ ๑๘  คดีที่อัยการทหารเป็นโจทก์ เมื่อโจทก์ย่ืนฟ้องและส่งตัวจําเลยพร้อมฟ้อง 

ให้ศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับฟ้องโดยเร็ว 
ในวันยื่นฟ้องให้ศาลพิจารณาว่าจะสั่งขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลพิจารณาถึงการห้าม
จําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย 

 
ข้อ ๑๙  เมื่อจําเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว ให้ศาลตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชน

หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริง ให้ถ่ายสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือเอกสารนั้น หรือดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นและสมควรเพื่อให้มีข้อมูลของจําเลย
เพียงพอเก็บไว้ในสํานวน 

 
ข้อ ๒๐  ในคดีที่จําเลยให้การปฏิเสธ เมื่ออัยการทหารผู้เป็นโจทก์ได้ส่งสํานวนการ

สอบสวนพร้อมสําเนาต่อศาลตามมาตรา ๒๖ แล้ว จําเลยมีสิทธิขอตรวจหรือคัดสําเนาสํานวนการ
สอบสวนเมื่อมีคําขอเช่นว่านั้น ให้ศาลสั่งอนุญาตให้จําเลยตรวจหรือคัดสําเนาสํานวนการสอบสวนได้ 

การอนุญาตให้คัดสําเนาสํานวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ศาลจะอนุญาตให้คัด
สําเนาในรูปเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้จําเลยคัดสําเนาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสําเนา
สํานวนการสอบสวนที่โจทก์ส่งตามวรรคหนึ่งมิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศาลส่ังให้โจทก์จัดทําสําเนา
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง 

 
ข้อ ๒๑  ในคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารเป็นโจทก์ หาก

ความปรากฏต่อศาลว่ามีการกล่าวหาในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ย่ืนฟ้องต่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ใด ให้ศาลสอบถามไปยังหน่วยงานนั้น และมีอํานาจเรียกสํานวนการ
สอบสวนจากหน่วยงานนั้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ถ้าปรากฏว่าหน่วยงานตามวรรคหนึ่งยังสอบสวนไม่เสร็จ และศาลเห็นว่าหาก
ดําเนินคดีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอันกระทบต่อความยุติธรรมแก่การสอบสวนของหน่วยงานนั้น 
ศาลจะสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การพิจารณาว่าสมควรรอการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนหรือไม่ ให้
ศาลคํานึงถึงความล่าช้าในการสอบสวน ความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และความเดือดร้อนของ
ผู้เสียหายประกอบด้วย 

 
ข้อ ๒๒  ในกรณีที่โจทก์ย่ืนคําร้องขอถอนฟ้อง ให้ศาลพิจารณาสั่งคําร้องขอถอนฟ้อง

โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสําคัญ และจะไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคําร้องก็ได้ 

 
ข้อ ๒๓  ถ้าโจทก์ไม่มาศาลตามกําหนดนัด หรือโจทก์เพิกเฉยไม่ดําเนินคดีภายใน

เวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป โดยมิให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติมาตรา ๑๗๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ 

 
ข้อ ๒๔  ในกรณีที่พยานทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลตามกําหนดนัด 

หากเป็นพยานสําคัญ ให้ศาลเลื่อนการสืบพยานนั้นออกไปเพื่อติดตามพยานมาเบิกความโดยเร็ว 
 
ข้อ ๒๕  ในการสืบพยานบุคคล ศาลมีอํานาจสั่งให้พยานเข้าเบิกความก่อนหรือหลัง

ได้ตามความสําคัญและความสะดวกในการพิจารณาคดี 
 
ข้อ ๒๖  ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา เมื่อพยานเบิกความด้วยตนเองหรือ

ตอบคําถามศาลเสร็จ ถ้าคู่ความฝ่ายใดแถลงขออนุญาตต่อศาลเพื่อขอถามพยานเพิ่มเติม ให้ศาล
สอบถามคู่ความฝ่ายนั้นเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งเรื่องที่จะถามพยานและลักษณะคําถาม คําถามที่คู่ความ
ถามพยานได้นั้นต้องเป็นคําถามที่ทําให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี และให้ถามตามประเด็นที่
ศาลอนุญาต 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคําถามที่คู่ความจะถามพยานไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากไปกว่า
ที่พยานได้เบิกความด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาลไปแล้ว หรือถามพยานแล้วจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อคดีให้ศาลสั่งไม่อนุญาตให้คู่ความถามคําถามนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๒๗  ในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง ให้ศาลถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานใน

ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของคําเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่
ทั้งหมดถ้าจําเลยไม่ได้มาศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและขออนุญาตถามพยานโดยอ้างเหตุเช่นว่านั้น ศาล
อาจอนุญาตให้จําเลยถามพยานได้ 

 
ข้อ ๒๘  การรับฟังพยานหลักฐาน ให้ศาลแสวงหาความจริงจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการ

กระทําผิดจริงและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้น โดยมิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๒๗ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 

 
ข้อ ๒๙  ในคดีซึ่งอัยการทหารเป็นโจทก์ ให้ศาลนําสํานวนการสอบสวนของโจทก์มา

เป็นแนวทางในการพิจารณา แต่ไม่ผูกพันศาลว่าจะต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น ศาลมีอํานาจ
แสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานวัตถุ พยานเอกสาร  พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานอื่นใด
นอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างอิงได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร 

 
ข้อ ๓๐  ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผล

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากไมโครฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การประมวลผลหรือการ
บันทึกนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและมีคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดําเนินการนั้น 

ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะเสนอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อมูลที่ประสงค์จะ
อ้างอิงในบัญชีระบุพยาน และยื่นคําร้องแสดงคํารับรองของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือดําเนินการนั้น 
พร้อมกับสําเนาสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นในจํานวนที่เพียงพอแก่คู่ความฝ่ายอ่ืน 

 
ข้อ ๓๑  คดีที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา

วินิจฉัยได้แล้วศาลจะมีคําสั่งให้งดการสืบพยานเสียก็ได้ 
 
ข้อ ๓๒  เมื่อคดีเสร็จการพิจารณาแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

ที่สืบมานั้นยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ ก่อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอาจสืบพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม หรือเรียกพยานหลักฐานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ได้ 

 
ข้อ ๓๓  การริบทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์ หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่ามีบุคคลใด

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะริบให้ศาลแจ้งบุคคลนั้นส่งข้อมูลที่จําเป็นต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง 
 
ข้อ ๓๔  การส่ังให้จําเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ให้ศาลพิจารณาจาก

พฤติการณ์ของจําเลยเป็นรายคน โดยกําหนดค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินพอสมควรแก่พฤติการณ์ และ
ให้แสดงเหตุผลที่นํามาใช้กําหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไว้ในคําพิพากษาด้วย 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเรือโท ปรีชาญ  จามเจริญ 
หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภวรรณตรี/จัดทํา 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
พรวิภา/ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


