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สํานักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ตอบขอหารือกรณีการปลดทําลายคํารองขอใหศาลสงตัวผู ตองหาไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน
การเสพหรือติดยาเสพติด และการปลดทําลายกากสํานวน
เรียน ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงธนบุรี
อางถึง หนังสือศาลแขวงธนบุรี ที่ ศย ๓๐๑.๐๐๖/๒๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่อางถึง ศาลแขวงธนบุรี ไดขอหารือกรณีการปลดทําลายสํานวนความ
และเอกสาร ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและ
เอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การปลดทําลายคํารองขอใหศาลสงตัวผูตองหาไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจนการเสพ
หรือติดยาเสพติด ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. การปลดทําลายกากสํานวน (สํานวนที่ครบปลดทําลายตามระเบียบฯ และทําการ
ปลดเรียบรอยแลว ) คือ ๑. คดีแพง ไดแ ก หนาสํานวน คําพิพากษา คําบังคับ หรือหมายบังคับคดี
๒. คดีอาญา ไดแก หนาสํานวน คําพิพากษา (หรือคําสั่งอนุญาตใหถอนฟอง) หมายจําคุกหรือหมายขัง
เมื่อคดีถึงที่สุด ๓. คดีอาญาฟองวาจา ไดแก บันทึกคําฟองอาญา (แบบ ข.๔) จะตองจัดเก็บไวอีกกี่ป
จึงจะทําลายได ความละเอียดแจงแลว นั้น
สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
๑. กรณีการปลดทําลายสํานวนคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ กําหนดวา
“เมื่อผูตองหากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหน ายยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริม าณที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ถาไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอืน่ ซึ่งเปนความผิด
ที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหา
ไปยื่นคํารองตอศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง หรือ ๒๔ ชั่วโมง...” ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวเปนกฎหมาย
ที่ม ีโ ทษทางอาญาและอยูใ นอํ า นาจของศาลยุต ิธ รรมที่ม ีอํ า นาจพิจ ารณาพิพ ากษาคดีอ าญา
การจัดทําสํานวนความคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจึงตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม วาดวยงานธุรการเกี่ยวกับสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖ กําหนด
ใหแยกสํานวนความตามประเภทคดี โดยใชอักษรยอนําหนาหมายเลขคดี ตามประกาศสํานักงาน

~๒~
ศาลยุติธรรม สํานวนความคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจึงเปนสํานวนความคดีอาญาที่เปนการ
ดําเนินการตามกฎหมายอื่น การปลดทําลายสํานวนความดังกลาว จึงตองดําเนินการตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๕
๒. กรณีการปลดทําลายกากสํานวน (สํานวนที่ครบปลดทําลายตามระเบียบฯ และ
ทําการปลดเรียบรอยแลว) ซึ่งเปนเอกสารที่จะตองเก็บรักษาตอไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๒.๑ กรณีการปลดทําลายสํานวนความคดีแพง กรณีตามขอหารือ ไดมีการกําหนดไว
ในระเบียบแลว ดังนี้
(๑) คํ า บั ง คั บ ในสํ า นวนความที่ พิ พ าทกั น เรื่ อ งที่ ดิ น ให เ ก็ บ รั ก ษาคํ า บั ง คั บ ไว
ตลอดไป จะทําลายไมได ตามระเบียบฯ ขอ ๗ (๑)
(๒) คําบังคับที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ตรี
สํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่งใหออกคําบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๙ ตรี
(คดี บ.) อันถึงที่สุดเกินกวา ๑๐ ป ใหเก็บรักษาไวเฉพาะคําบังคับ นอกนั้นใหทําลายเสีย สําหรับเอกสาร
ที่เก็บรักษาไวนี้ตองเก็บรักษาไวตอไปอีก ๑๐ ป แลวจึงทําลายเสียทั้งสิ้น ตามระเบียบฯ ขอ ๗ (๒)
(๓) คําพิพากษาที่แยกเก็บไวหลังจากการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
จะตองเก็บรักษาไวตลอดไป เวนแตการจัดเก็บรักษาไวตลอดไปนั้นจะสามารถกระทําไดดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด ก็ใหเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไว
เพียงสิบป แลวทําลายเสีย ตามระเบียบฯ ขอ ๑๒
๒.๒ กรณีการปลดทําลายสํานวนความคดีอาญา กรณีตามขอหารือ ไดมีการกําหนดไว
ในระเบียบแลว ดังนี้
(๑) คําสั่ง ศาลที่อนุญ าตใหถ อนฟองในสํานวนความคดีเรื่องบุกรุกที่ดิน กรณี
ที่มีการถอนฟอง ใหเก็บรักษาคําสั่งศาลที่อนุญาตใหถอนฟองไวตลอดไป จะทําลายไมได ตามระเบียบฯ
ขอ ๑๓ (๑)
(๒) คําสั่งศาลที่อนุญาตใหถอนฟองในสํานวนความคดีที่มีการถอนฟอง ใหเก็บ
รักษาคําสั่งศาลที่อนุญาตใหถอนฟองไวตลอดไป จะทําลายไมได ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓ (๔)
(๓) หมายจําคุก แบงออกเปน หมายจําคุกและกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด หมายกักขัง
เมื่อคดีถึงที่สุด และหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด สํานวนความคดีเรื่องใดที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก
หรือประหารชีวิตจําเลย ใหเก็บรักษาหมายแจงโทษไวตลอดไป จะทําลายไมได ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓ (๕)
(๔) หมายบั ง คั บ คดี ใ นสํ า นวนความคดี เ รื่ อ งการบั ง คั บ คดี น ายประกั น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ ที่มีอายุเกินกวา ๑๐ ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
ปรับนายประกัน ใหเก็บรักษาหมายบังคับคดีไวตอไปอีก ๑๐ ป แลวจึงทําลาย ตามระเบียบฯ ขอ ๑๔

~๓~
(๕) คําพิพากษา ที่แยกเก็บไวหลังจากการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
จะตองเก็บรักษาไวตลอดไป เวนแตการจัดเก็บรักษาไวตลอดไปนั้นจะสามารถกระทําไดดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด ก็ใหเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวเพียง
สิบป แลวทําลายเสีย ตามระเบียบฯ ขอ ๒๐
๒.๓ กรณีการปลดทําลายสํานวนความ (แบบ ข.๔) บันทึกคําฟอง คํารับสารภาพ
คําพิ พากษาตามพระราชบั ญ ญัติ จัด ตั้ งศาลแขวงฯ มาตรา ๒๐ เปน แบบพิม พ ศาลซึ่ง รวมคํา ฟอ ง
คํารับสารภาพ และคําพิพากษาไวในเอกสารฉบับเดียวกัน จึงถือวาแบบพิมพดังกลาวเปนคําพิพากษา
จะตองเก็บรักษาไวตลอดไป เวนแตการจัดเก็บรักษานั้นจะสามารถกระทําไดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีอื่นใดตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด ก็ใหเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวเพียงสิบป แลว
ทําลายเสีย ตามระเบียบฯ ขอ ๒๐
๒.๔ กรณีการปลดทําลายหนาสํานวน เนื่องจากตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ มิไดกําหนดใหเก็บรักษา
เอกสารดังกลาวไว จึงตองดําเนินการปลดทําลายเอกสารพรอมกับสํานวนความตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ การปลด
ทําลายสํานวนความคดีแพง ขอ ๗ และหมวด ๒ การปลดทําลายสํานวนความคดีอาญา ขอ ๑๓
อนึ่ง การจัดเก็บรักษาเอกสารโดยระบบอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบฯ ขอ ๑๒ และ
ขอ ๒๐ นั้น จําเปนจะตองคํานึงถึงความคงอยูตลอดไปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล รวมทั้งระบบการจัดเก็บและสืบคนขอมูล ดังนั้น ศาลที่มีความพรอมในการจัดเก็บรักษา
โดยระบบอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองใหสํานักงานศาลยุตธิ รรมโดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ
และเห็นชอบในการใชระบบดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อธิคม อินทุภูติ
(นายอธิคม อินทุภูติ)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
กลุมกฎหมายและระเบียบ
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