
 
พระราชบัญญัติ 
เจ้าพนักงานต ารวจศาล 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเจ้าพนักงานต ารวจศาล 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  มีเจ้าพนักงานต ารวจศาลท าหน้าที่รักษาความสงบ

เรียบร้อย  ความปลอดภัยแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  และจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนี  

และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งศาล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข  

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัตเิจ้าพนกังานต ารวจศาล  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  

“ศาล”  หมายความว่า  ศาลยุติธรรม 

“เจ้าพนักงานต ารวจศาล”  หมายความว่า  บุคคลที่เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔ ให้เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาลในจ านวน 

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหนา้ที่  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความมีประสิทธภิาพ  ความคุ้มค่า  และความไมซ่้ าซอ้น  

มาตรา ๕ เจ้าพนักงานต ารวจศาลมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาล 

(๒) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในบริเวณศาล 

(๓) รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานและลูกจ้างของศาลและส านักงานศาลยุติธรรม  

ซึ่งกระท าการตามหน้าที่  หรือเพราะเหตุที่จะกระท าหรือได้กระท าการตามหน้าที่  รวมทั้งอาคารสถานที่

และทรัพย์สินของศาลและส านักงานศาลยุติธรรม 

(๔) ปฏิบัติตามค าสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจับผู้ต้องหาหรือ 

จ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี  หรือถ้ามีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ  

ขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ทันท่วงที  ก็ให้มีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือ 

จ าเลยนั้นได้  และเมื่อจับได้แล้ว  ให้น าผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว   

(๕) เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งศาล  ให้ศาลมีค าสั่งตั้ง 

เจ้าพนักงานต ารวจศาลเป็นผู้จัดการตามหมายจับ  และหากศาลเห็นสมควร  ศาลอาจให้พนักงาน  

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วยโดยมีเจ้าพนักงานต ารวจศาลเป็นผู้สนับสนุนก็ได้  

มาตรา ๖ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจศาล  ต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง 

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ

ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม  

ให้เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการ  

ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมประกาศก าหนดเป็นเจ้าพนักงาน

ต ารวจศาล 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ส านักงาน

ศาลยุติธรรมอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน  หรือ  

เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๘ การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   

และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม 

มาตรา ๙ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ส านักงานศาลยุติธรรม

ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  

และสิ่งเทียมอาวุธปืน  และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและต ารวจ

ตามกฎหมายดังกล่าว  ทั้งนี้  การมีและใช้อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง   

สิ่งเทียมอาวุธปืน  และยุทธภัณฑ์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

้หนา   ๒๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานต ารวจศาลเป็น 

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และให้มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีสถานการณ์อันอาจกระทบต่อ 
การท าหน้าที่ของผู้พิพากษาในการอ านวยความยุติธรรม  และมีกรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
โดยศาลหลบหนี  รวมทั้งมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งศาล  ซึ่งถูกออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่สามารถ
จับกุมได้  ท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้า  อาจท าให้ผู้กระท าความผิดไม่ได้รับการลงโทษ  สถานการณ์
ดังกล่าวเกิดจากการที่ ไม่มีบุคลากรของศาลที่มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย  รักษาความปลอดภัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  บุคลากร  ทรัพย์สิน  และ
อาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม  ตลอดจนอ านวยการสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการจับกุมผู้ต้องหา  
จ าเลยหรือบุคคลเหล่านั้น  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินคดีของศาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
สมควรก าหนดให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาลท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย  รักษาความปลอดภัยข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  บุคลากร  ทรัพย์สิน  และอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม  และด าเนินการเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ต้องหาและจ าเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว  หรือผู้ที่ศาลได้ออกหมายจับแล้ว  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


