:: คําแนะนําการไปศาลและปฏิบัติตนในศาล ::
ผูมีกิจธุระหรือความจําเปนตองไปศาลไมวาในฐานะใด โปรดปฏิบัติ ดังนี้
1. หามนําอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเขาไปในบริเวณศาล
2. เมื่อไปถึงศาลแลวหากมีขอสงสัยในเรื่องใดขอใหสอบถามเจาหนาทีป
่ ระชาสัมพันธ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูอํานวยการฯ
3. เมื่ออยูในบริเวณศาล จะตองประพฤติตนเรียบรอย ไมสงเสียงดัง หรือทะเลาะวิวาทกัน ไม
เปดประตูชะโงกดูหองพิจารณา ถาจะเขาไปฟงการพิจารณาก็ใหเขาไปเลย อยาทํา ลับๆ
ลอ ๆ หรือเดินเขาออกใหรําคาญแกผูอื่น และรบกวนการพิจารณาคดี
4. ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเขาไปฟงการพิจารณาคดีได โดยแตงตัวใหสุภาพเรียบรอย ตองมี
ความสํารวม นั่งใหเรียบรอย ไมสนทนาหรือทําเสียงดัง ไมสูบบุหรี่หรืออานหนังสือพิมพ
และไมบันทึกเสียงหรือถายภาพโดยไมไดรับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลออกนั่งพิจารณา
ผูที่อยูในหองพิจารณาควรลุกขึ้นยืน เพื่อเปนการแสดงความเคารพถาศาลอานคําพิพากษา
คําสั่ง หรือรายงานกระบวนพิจารณาคูความจะตองยืนฟง
5. สิ่งของตอไปนี้เปนของ ตองหาม จะสงใหแกผูตอ
 งขังไมไดคือ
- ฝน กัญชา หรือยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอื่น
- สุรา หรือ น้ําเมา ซึ่งดื่มแลวเมาอยางสุรา
- เครื่องอุปกรณสําหรับเลนการพนัน
- อาวุธตาง ๆ
- เครื่องอุปกรณในการหลบหนี
- ของเนาเสียหรือของมีพิษตอรางกาย
- วัตถุระเบิด หรือ น้ํามันเชื้อเพลิง
- สัตวมีชีวิต
6. ควรปดโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณสื่อสารอยางอื่นที่อาจสงเสียงดังรบกวนการพิจารณาคดี
7. หากไมไดรับความสะดวกประการใด โปรดแจงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ผูอํานวยการสํานัก
อํานวยการประจําศาล หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลทราบ โดยอยาหลงเชื่อ-เสียเงินเสียทอง
ใหแกผูแอบอางวาจะชวยเหลือใหไดรับความสะดวกในการติดตองาน หรือ ชวยเหลือคดี
ความในลักษณะตางๆ

::การขอประกันตัวผูตองหาและจําเลยตอศาล ::


การขอประกันตัวคืออะไร

การขอประกันตัวคือ การขอปลอยตัวผูตองหาในระหวางสอบสวนหรือขอใหปลอย
จําเลยในระหวางพิจารณาของศาลซึ่งมีอยู 3 ลักษณะดวยกัน คือ
1. การปลอยชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน
2. การปลอยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน
3. การปลอยตัวชั่วคราว โดยมีประกันและหลักประกัน


การยื่นขอประกันตัวผูตองหา/จําเลย

1. เมื่ อผู ตอ งหาถู กควบคุ ม อยู แ ละยั ง มิ ไ ด อยู ใ นอํ า นาจของศาลให ยื่น ต อพนั กงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
2. เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาลใหยื่นคํารองตอศาลที่
ออกมายขังนัน
้

3. เมื่อผูตองหาถูกฟองเปนจําเลยตอศาลแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น
4. เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณแลวหากมีอุทธรณหรือฎีกา แต
สํานวนยังมิไดสงไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาใหยื่นตอศาลชั้นตนศาลชั้นตนที่ชําระ
คดีนั้นหากสํานวนสงไป ยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวจะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดี
นั้นหรือยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาก็ได แลวแตกรณี


ผูมีสิทธิยื่นขอประกัน

1. ผูตองหาหรือจําเลยนั้นเอง
2. ผูมีประโยชนเกี่ยวของ เชน ญาติพี่นอง นายจาง ผูบังคับบัญชา หรือเพื่อน เปนตน
ซึ่งมักเรียกวา "นายประกัน"


หลักทรัพยและหลักฐานที่ใชประกันผูตองหา/จําเลย

หลักทรัพย ,หลักฐานของผูประกันและจําเลย
- โฉนด น.ส. 3 , น.ส. 3 ก ใชหลักฐานบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน , หนังสือ
รับรองราคาประเมินที่ดิน
- สมุดเงินฝากประจําธนาคาร ใชหลักฐาน บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หนังสือ
รับรองยอดเงินธนาคาร
- สลากออมสิน , พันธบัตรรัฐบาล ใชหลักฐาน บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หนังสือรับรอง
- เงินสด ใชหลักฐาน บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน


การมอบอํานาจ

ในกรณี ที่ ผูเ ป นเจ า ของหลั กทรั พ ย ม อบอํ า นาจให ผูอื่นนํ า หลั กทรั พ ย ม าประกั นแทน
จะตองนําหลักฐานดังกลาว ทั้งของเจาของหลักทรัพยและของผูรับมอบอํานาจมาดวย
และใบมอบอํานาจนั้นจะตองมีการรับรองการมอบอํานาจโดยนายอําเภอ หรือผูทําการ
แทนซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญดวย


การใชบุคคลเปนประกัน

ขาราชการพลเรือนหรือขาราชการอื่นที่เทียบเทา วงเงินประกัน 10 เทาของเงินเดือน
หลักฐาน
หนังสือรับรองจากตนสังกัด แสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน บัตรประจําตัว
ขาราชการ สําเนาทะเบียนบาน

หมายเหตุ : ถาผูขอประกันมีคูสมรส ไมวาจะใชหลักทรัพยหรือใชบุคคลเปนประกัน
ตองนําคูสมรสมาเซ็นใหความยินยอม แตถาเปนหมาย ตองมีใบหยา หรือใบมรณบัตร
มาแสดง

หลักฐานผูตองหา
มีบัตรประชาชน และภาพถายขนาด 1 นิ้ว 1 ภาพ
นายประกันจะตองปฏิบัติอยางไร
1.นายประกันตองใหชื่อและที่อยูปจจุบันตอศาล หากยายที่อยูตองแจงใหศาลทราบ
โดยเร็ว
2.เมื่อศาลอนุญาตใหประกันตัวนายประกันตองลงลายมือชื่อทําสัญญาประกันไวเปน
หลักฐาน และลงลายมือชื่อทราบกําหนดวัน เวลา สงตัวผูตองหาหรือจําเลยตอศาล
3.นายประกันจะตองนําผูตองหาหรือจําเลยที่ตนประกันมาสงศาลตามกําหนดวันเวลา
ที่ศาลนั ดทุ กครั้ ง หากนายประกั นผิดนัดไมนํ า ตัว ผู ตองหาหรื อจํา เลยมาศาลที่ กล า ว
ขางตนศาล
4.อาจถอนประกั นและปรั บ นายประกั น ตามสั ญ ญาประกั นอาจถอนประกั นและ
ปรับนายประกันตามสัญญาประกัน
5.กรณีนายประกันไมสามารถมาศาลได นายประกันอาจมอบฉันทะใหผูอื่นสงตัว
ผูตองหาหรือจําเลยแทนได เมื่อศาลสั่งปรับนายประกัน
ในกรณีที่ศาลสงปรับนายประกันตามสัญญา
ประกั นนายประกั นจะต อ งนํ า เงิ นค า ปรั บ มาชํ า ระภายในระยะเวลาที่ ศาลกํ า หนด
หากไมชําระศาลอาจสั่งยึดทรัพยที่นํามาเปนหลักประกันขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมา
ชําระคาปรับ ถาไดเงินไม พอชําระคาปรั บศาลอาจยึดทรัพยอื่น ๆ ของนายประกันมา
ขายทอดตลาดเพื่อชําระคาปรับจนครบ
สัญญาประกันสิ้นสุดลงเมื่อใด
1.ในชั้ นผั ดฟ องฝากขั ง สั ญ ญาประกั นจะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ พนั ก งานอั ยการได ยื่น ฟ อ ง
ผูตองหาเปนจําเลยต อศาลแล ว หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอั ยการมิไ ดขอ
ฝากขังผูตองหาตอไปอีก หรือพนกําหนดฝากขังผูตองหาแลว
2.ในชั้ น พิ จ ารณา เมื่ อ ศาลชั้ น ต น ศาลอุ ท ธรณ หรื อ ศาลฎี ก าแล ว แต ก รณี มี คํ า
พิพากษาแลว
3.เมื่ อ นายประกั น นํ า ตั ว ผู ตอ งหาหรื อ จํ า เลยมาส ง ศาลโดยไม ป ระสงค ที่ จ ะประกั น
ผูตองหาหรือจําเลยนั้นตอไปอีก
การถอนประกันและขอรับหลักทรัพยคืน
นายประกันสามารถยื่นคํารองขอถอนประกันและขอรับหลักทรัพยคืนตอศาลได
ทันที เมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดลง หรือเมื่อคดีถึงที่สุดแลว

::

การปฏิบัตต
ิ นเมื่อไดรับหมายศาล ::

หมายศาล มีหลายประเภท เชน
หมายนัด เปนหมายศาลที่แจงใหผูไดรับหมายไปศาลตามวันเวลาที่กําหนด

หมายเรียก

เปนหมายที่สงไปพร อมสําเนาคําฟองเมื่อศาลรับฟองแลว ศาลจะออก
หมายเรียกและสําเนาคําฟองไปใหแกจําเลย
- คดีแพง (มโนสาเร) จําเลยสามารถยื่นคําใหการแกคดีในวันนัดพิจารณา
- คดีอาญา จําเลยตองไปศาลในวันนัดที่กําหนดในหมายเรียก ซึ่งในวันดังกลาวศาลจะ
อา นและอธิ บายฟองใหจํ าเลยฟ งแลว สอบถามคํ าใหการจํ าเลยพร อมกับบั นทึ กคํ าใหการ
ของจําเลยจากนั้นใหจําเลยลงลายมือชื่อไว

คําสั่งเรียกเอกสาร
เป นหมายศาลแจง คํ าสั่ ง เรี ยกเอกสารในกรณีที่ เ อกสารนั้ นอยู ในครอบรองของคูความอี ก
ฝ า ยหนึ่ ง หรื อของบุ ค คลภายนอกหรื อทางราชการหรื อ ของเจ า หน า ที่ แ ละคู ความฝ า ยที่
ตองการใชเอกสารนั้นขอใหศาลมีคําสั่งใหผูครอบครองเอกสารใหแกศาลซึ่งการสงเอกสาร
อาจนําไปสงดวยตนเอง หรือจัดสงไปรษณียก็ได

หมายเรียกใหมาเปนพยาน (พยานบุคคล)

พยานที่มาศาลเพื่อเบิกความมี

2 ประเภท คือ
- พยานนํา คือ พยานที่คูความติดตอใหไปเบิกความและพยานยินดีไปศาลดวยความ
สมัครใจ
- พยานหมาย คื อ พยานที่คูความไม สามารถนําไปเบิกความไดจึ งขอให ศาลออก
หมายเรียกใหไปเบิกความ

ขอควรปฏิบัตเิ มื่อไดรับหมายเรียก
1. ตรวจหมายเสียกอน เมื่อไดรับหมายเรียกควรตรวจหมายใหดีเสียกอนวาเปนหมายของ
ศาลใด ตั้งอยูที่ใด ตองไปเบิกความในวันเวลาได หากมีขอสงสัยควร โทรศัพทสอบถาม
ไปยังหมายเลขโทรศัพทที่อยูดานลางของหมายเรียก
2. ไปศาลใหตรงตามวันและเวลานัด หากมีความจําเปนไมอาจไปศาลตามกําหนดวันนัด
ไว ตองรีบแจงใหศาลทราบกอนวันนัด การขัดขืนไมศาลอาจถูกศาลออกหมายจับเพื่อเอา
ตัว มากักขัง ไว จนกว าจะเบิกความ
และยั งถื อว ามี ความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 170 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
3. หาหองพิจารณาคดีและรอการเบิกความ พยานควรนําหมายเรียกและบัตรประจําตัว
ประชาชนติดตัวไปศาลดวย เมื่อถึงศาลแลวใหหาหองพิจารณาคดี โดยสอบถามไดจาก
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ หรือตรวจจากประกาศของศาลวา คดีที่ตนตองเบิกความนั้นอยู
หองพิจารณาคดีที่เทาใด แลวไปรอในหองพิจารณาคดีนั้น
การเบิกความเท็จ ในการพิจารณาคดีตอศาลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
177 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. หากไปศาลไมไดควรทําอยางไร ตองแจงเปนหนังสือหรือพบเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นไปแจงใหศาลทราบถึงสาเหตุความจํา เปน มิฉะนั้นศาลอาจออก
หมายจับพยาน

